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Förnämlig Konst Runt-utställning

Nu vässar lokalpolitikerna
sina valklor
EMMABODA

Det stundar kommunalval nästa år, och de lokala
partierna har börjat aktivera sina tankesmedjor. Först ut verkar vänsterpartiet i kommunen
att vara. Därnäst i tur är
kristdemokrater och centerparti.

Bergkvarakonstnären Jan Olssons två akryler ”Trädgård” och
”Skifte IV” prydde sin plats på väggen.

Keramikern Gitte Lind från Åfors kunde glädja sig åt att en
av de röda plupparna placerats vid hennes verk, i detta fall
”Hus”. Till höger hennes andra utställda verk, ”Huvud”.

För att skänka glans över det
inledande valarbetet kommer
vänsterpartiets ledare Lars Ohly
på besök den 8 oktober. Det blir
interna diskussioner och info
kring rikspolitiken, det blir besök
i Möjligheternas Hus med mera.
Och Nicke Grozdanovski, likaså (V), motionerar i kommunfullmäktige om att det bör ordnas
med offentliga toaletter i Emmaboda centrum, öppna också på
kvällar och helger.
- Behovet av offentliga toaletter
som är tillgängliga när järnvägsstationen och kommunens toaletter (i kommunhuset) inte längre
är öppna för allmänheten är och
har under en längre tid varit minst
sagt akut, skriver han.

UTSPEL (KD)
LÅNGASJÖ

Det var en högkvalitativ
samlingsutställning som
Konst Runt i år bjöd på i
Galleri Gar varegården i
Långasjö.
Med något enstaka undantag

hade de 29 konstnärerna från
Nybro-Emmaboda-Torsås sänt
verk som de behövde allt annat än
skämmas för. Och hängningen,
som utförts av Anders Gyllerfelt
och Jan Olsson, den senare även
ansvarig för katalogen-foldern,
var vällyckad även den.
Galeriinhavarparet Britta och

Jan-Erik Fransson förklarade sig
överväldigade av den stora publikuppslutningen. Det visade sig
att utställningens förträfflighet
spritt sig via mun-mot-mun-metoden och fått besökarantalet att
komma upp i flera hundra enbart
under lördagen. Ett antal röda
såldmarkeringar fanns också, vil-

ket ju til syvende og sidst är syftet
med en utställning av detta slag.

ANDERS MARELL

Och kristdemokraterna förbereder ett utspel.
- Vi kristdemokrater vill att
Emmaboda kommun inrättar ett
näringslivsråd, där de kommunala företrädarna och näringslivets
representanter kan träffas för att
tillsammans arbeta främst med
de långsiktiga och strategiska frå-

gorna, säger Anders Johansson,
ledare för kommunens kristdemokrater.
Man avser också att föreslå att
detta näringslivsråd skall vara
remissinstans inför större kommunala beslut. Kanske har man
där tänkt sig en parallell till det
nyligen fattade beslutet att ge
representanter för pensionärsorganisationerna och alla andra
kommuninvånare möjlighet att få
tala för sina ärenden i kommunstyrelsen.
En annan viktig fråga för (KD)
är att det bör finnas ett äldreboende i varje tätort, och man tänker
då särskilt på Lindås, där det är
som mest akut.
- Vi argumenterar som så, att
varje människa behöver en livssituation som är hanterbar och en
framtid som är gripbar, säger Anders Johansson. Det måste gälla
också för de av de äldre, som är
i behov av insatser genom socialtjänstens försorg samt människor
med funktionshinder. Den sociala
omsorgen ska utgå från människans behov av små och naturliga
gemenskaper där familjen är den
viktigaste gemenskapen. Samhället ska stödja när det brister och
stimulera de positiva krafterna i
dessa gemenskaper. Frivilligorganisationernas insatser måste
uppvärderas.
Centerpartiet slutligen sägs
planera ett utspel senare i veckan,
tyvärr för sent för denna tidnings
deadline.
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