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Besöksförbud bröts
flera gånger
Emmaboda. En man från Emma-

boda åtalas vid Kalmar tingsrätt
för brott mot besöksförbudslagen i ett flertal fall. Mannnen
fick ett besöksförbud utfärdad
i våras gentemot en kvinna som
är bosatt i Emmaboda kommun. Förbudet innebär att
mannen inte får besöka eller på
annat sätt ta kontakt med eller
följa efter kvinnan. Han har
dock brutit mot förbudet ett
flertal gånger under tiden juniaugusti genom att skicka brev
hem till henne och åtalas därför
nu för brott mot besöksförbudlagen.

Kommunmästare
vid travtävling
Tingsryd. Emmaboda kommun

vann tävlingen Hästrikets kommunmästerskap vid travfesten i
Tingsryd i söndags.
Inbjudna av Tingsryds kommun hade politiker från elva
grannkommuner kommit på
besök till kommundagen på
Tingsrydstravet under temat En
handlingskraftig region. Politikerna hade en egen tävling
under dagen, kallad Hästrikets
kommunmästerskap. Vinnare
av tävlingen blev Emmaboda
kommun som representerades
av kommunalrådet Ann-Marie
Fagerström.

™ KALENDERN
Missa inte möjligheten att få med ditt evenemang
i Kalendern.
Skriv till:
Kalendern, Barometern, 391 88 Kalmar
Fax:
0480–864 06
E-post:
kalendern@barometern.se

UTSTÄLLNING
Sommarutställning
12/7–17/9. Kl 9–18. Bild & Form
Gruppens sommarutställning.
Konsthall Amigo.
Konstutställning, måleri
11/8-10/9. Kl: 13:00–18:00 Fjärilsdalen är temat på målningar
av Melsene Laux och Min barndom på Gunhild Pfeiffers. Galleri
Garvaregården i Långasjö
Lite Nytt
28/6–3/9. Vävar, mattor och glas
med mera sönd–torsd kl 10–16.
Atelje Carapi Broakulla/Johansfors.

Fullt ös på inomhusbadet
EMMABODA

Ute har det mest regnat och
varit grått och trist men inne
i simhallen råder det högtryck
den här sommaren.
– Det har varit mycket i sommar på grund av vädret,
säger Kicki Åkesson, som är
verksamhetsansvarig på simhallen.

Tack vare den regniga sommaren har Emmaboda simhall varit
ovanligt välbesökt de senaste
månaderna. När det inte är badväder utomhus letar sig turiser,
barnfamiljer, ungdomar och
motionssimmare hit in till simhallen i stället.
– Vi har ingen statistik men vi
som har jobbat i många år märker att det har varit mer i sommar på grund av vädret, säger
Kicki Åkesson och menar att
besökarna som kommer till
dem är allt ifrån barnfamiljer till
turister till äldre människor.
Går att kombinera med sol
Det går att öppna dörrarna från
simhallen ut mot gräsmattan för
att kombinera inomhusbadet
med lite solning. Men det har
inte varit särskilt aktuellt i år av
naturliga skäl menar Kicki Åkesson.
– Där ska man kunna ligga och
sola på gräset. Men i år har det
varit alldeles för blött för det,
säger hon.
Till och med en dag som
denna, när solen faktiskt för en
gångs skull skiner ute, är simhallen välbesökt. Lukas Quist

William Malmquist åker i rutschbanan i Emmaboda simhall när inte vädret tillåter att vara utomhus.
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och William Malmquist
är
stammisar på simhallen. Och
faktiskt så vana besökare att de
brukar hjälpa till att städa innan
stängning. Bara i sommar har
de varit här fem–sex gånger.
”Finns så mycket att göra”
– Det finns så mycket att göra
här. Vi kastar boll, håller på med
badringarna, eller hoppar från
hopptornet, säger Lukas.
Men just nu är badringarna
upptagna för de har Linnea
Sternegård och Sophie Moberg

Linnea Sternegård och Sophie Moberg är
bästisar och går ofta till simhallen ihop.

och flyter omkring på i stora
bassängen. De båda är bästisar
och går alltid till simhallen tillsammans.
Fler tränar på gymmet
– Ibland går vi hit och badar
för att det är för dåligt väder ute
men ibland kommer vi hit ändå,
säger Linnea.
Det är inte bara baddelen
i simhallen som är välbesökt
den här sommaren utan även
gymmet.
– Vi märker att det är fler som

My Karlsson har just hoppat från trean och
ligger kvar en stund och flyter i vattnet.

håller i gång träningen på gymmet den här sommaren än vad
det brukar vara, säger Kicki
Åkesson.
Om ett par veckor kör verksamheten i gång som vanligt
i simhallen. Då bland annat
med nyheter som aquaspinning
– en blandning av spinning och
vattenjympa.
CECILIA
HEDQUIST
0480–591 00
cecilia.hedquist@barometern.se

William Malmquist och Lukas Quist besöker
ofta simhallen i Emmaboda. Oavsett väder.

Färg och fantasi om fjärilar och barndom
När Melsene Laux arbetar planerar hon inte så mycket utan
låter motiven växa fram.
– Jag slänger mig spontant över
färgerna. Materialet arbetar av
sig självt. Färgen flyter ut och
blandar sig, säger hon.
Gunhild Pfeiffers inspiration
till sin del av utställningen Min
barndom är väldigt speciell.

LÅNGASJÖ

I helgen inleddes en konstutställning på Galleri Garvaregården i Långasjö.
Det är Melsene Laux och Gunhild Pfeiffer som gör en samutställning under namnen
Fjärilsdalen och Min barndom.

Under åtta veckor har Melsene Laux hållt till i en ateljé
i Nybro där hon har arbetat med
sitt senaste projekt.
Hon började med 13 tomma
ramar som hon fyllde med färg
och fantasi och som hon nu ställer ut på Galleri Garvaregården
under namnet Fjärilsdalen.
– Idén fick jag både från visuella
intryck och från psykiska intryck.

Melsene Laux tillsammans med
ägaren av Galleri Garvaregården
Britta Fransson. Här framför målningarna Luftväsen och Vällust.
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Jag förknippar fjärilen med den
övergån det var att bo i Danmark
och flytta till Sverige. Som från
puppa till fjäril, säger hon om
sin inspiration.

Intressanta släktbrev
För några år sedan fick hon
överta några släktbrev som
hon fascinerat sjönk in i. Bland
dessa brev låg även några barnteckningar gjorda av hennes
bröder och de satte genast i gång
hennes nyfikenhet.
Teckningarna där hela familjen
var porträtterad blev hennes

utgångspunkt för den röda
serien Umeå 1949 som hon nu
ställer ut med.
Flyttar till Långasjö
Att Melsene Laux valde Långasjö och vackra Galleri Garvaregården som utställningsplats
kom egentligen som en slump.
Men nu kan hon inte slita sig
härifrån.
– Nu ska vi flytta hit till Långasjö. Det är så vackert här. Lokalen och stämningen i hela bygden är underbar, säger hon.
Melsene Laux och Gunhild
Pfeiffers utställning på Galleri
Garvaregården håller på fram till
och med den 10 september.
CECILIA HEDQUIST
cecilia.hedquist@barometern.se

Gunhild Pfeiffer ställer ut tillsammans med Melsene Laux på Galleri
Garvaregården. Hennes utställning
Min barndom har hon fått inspiration till från några barnteckningar.
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