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Anneli Ersbacken, Maria Malmström och Ingrid Peterson ingår i konsthantverksgruppen Noshörningen som är först ut på 
Galleri Garvaregården i Långasjö denna sommar. FOTO: PETER LEJON

LÅNGASJÖ

Det är dags för en ny 
utställningssäsong på 
Galleri Garvaregården 
i Långasjö. Först ut är 
konsthantverksgruppen 
Noshörningen från Kal-
mar.

I några års tid har Britta och 
Jan-Erik Fransson öpp-
nat upp sitt galleri under 
somrarna. Den här gången 
sätts fokus på konsthant-

verk, och den 13 perso-
ner starka Noshörningen 
har till vardags gemen-
sam butik vid Larmtor-
get i Kalmar. I år firar man 
dessutom 20-årsjubileum 
och detta är första gång-
en man ställer ut i Emma-
boda kommun. 

Nära band till trakten
Tre av medlemmarna 

har nära band till trakten, 
nämligen textilkonstnä-
rinnan Ingrid Peterson och 

glaskonstnärerna Anna-
linda Gabriel och Annette 
Gulbaek.

Textil, trä och keramik
– Det är roligt att jobba 

med samlingsutställning-
ar. Vi har en väldigt positiv 
stämning i gruppen och 
den går fram bra här, säger 
Maria Malmström som 
jobbar med keramik.

Materialen som visas 
upp är textil, trä, keramik, 
glas och betong.

– Vi är nöjda med ur-
valet. Här finns något för 
var och en, säger Anneli
Ersbacken som jobbar 
med betong.

Övriga medverkande är 
Ann Hammar, Ann Marie 
Adolfsson, Carina Ekberg, 
Karin Bengtson, Malin 
Ardner, Maria Pohl, PG 
Olsson och Toshi Tana-
ka. Utställningen öppnar 
i dag, lördag, och finns att 
se fram till den 27 juni.
PETER LEJON

Konsthantverk på Garvaregården

Inga varsel 
i sikte för lärare
EMMABODA

Trots att elevantalet 
i kommunen minskar ser 
det i nuläget inte ut som 
om några lärare riskerar 
att bli uppsagda inför 
nästa läsår.

– Jag tror inte att vi behö-
ver varsla någon personal 
utan min bedömning är 
att vi klarar höstterminen 
utan övertalighet, säger 
Christer Kratz, bildnings-
chef i Emmaboda kom-
mun.

– I stället behöver vi 
annonsera efter vissa 
tjänster till gymnasiet och 
förskolan, så det känns 
faktiskt ganska bra.

Minskade barnkullar
Annars fortsätter antalet 

elever att sjunka på grund 
av minskade barnkullar.

– Men trots det blir det 
minst samma volym när 
det gäller antalet elever 
på Vilhelm Mobergsgym-

nasiet nästa läsår, säger 
Christer Kratz.

– På så sätt är det väldigt 
positivt, men åren som 
kommer blir det mycket 
färre elever i gymnasie-
årskullarna. Då blir det en 
tuff konkurrenssituation 
för att locka folk utifrån att 
börja studera på gymna-
siet i Emmaboda.

I dagsläget är det så att 
40–50 procent av eleverna 
i årskurs nio på Bjurbäcks-
skolan väljer att fortsätta 
sina studier på Vilhelm 
Mobergsgymnasiet.

När det gäller ombygg-
nader håller man på att 
färdigställa nya utrym-
men för årskurserna 7–9 

på Bjurbäcksskolan. Reno-
veringen kommer att fär-
digställas under somma-
ren.

Aulan byggs om
– Just nu pågår en 

ombyggnad av matsalen.
Där kommer kulturskolan 
och hemkunskapen att få 
sina nya lokaler. Och den 
10 juni börjar aulan byg-
gas om för delar av kultur-
skolans verksamhet, säger 
tekniske chefen Erling 
Karlsson.

Det arbetet ska vara 
färdigt i mitten på augus-
ti. Totalt beräknas om-
byggnaden för kultur-
skolans nya lokaler kosta 

8,9 miljoner kronor.
Innan den planerade 

ombyggnaden av lågsta-
diet kan påbörjas krävs 
ytterligare ekonomiska 
beslut. Om det blir klar-
tecken från kommunsty-
relsen blir det byggstart 
i september och inflytt-
ning i de nya lågstadie-
lokalerna till hösttermin-
en 2011. Den ombyggna-
den beräknas kosta drygt 
24 miljoner kronor.

När det gäller Lindås 
skola har den politiska 
vänstermajoriteten lovat 
att det är den skolbygg-
nad i kommunen som 
närmast står på tur att för-
nyas. Däremot är det inte 
sagt när eller hur mycket 
pengar som kommer att 
satsas.

Bensinstöld hos jaktskytteklubb
Emmaboda. För andra gången på kort tid har Emmaboda 
Jaktskytteklubb drabbats av stöld. Någon gång under 
den senaste veckan försvann 50 liter bensin från klub-
bens område i Grimmansmåla.

70-åring misshandlade sin dotter
Lindås. En 70-årig man från Lindås har dömts för miss-
handel av sin 17-åriga dotter. Påföljden blev villkorlig 
dom och 80 dagsböter. Pappan ska också betala skade-
stånd till dottern med 8 500 kronor. Mannen nekar till 
misshandel men rätten ansåg dotterns uppgifter som 
mer trovärdiga.

Visning av Södra Timbers anläggning
Långasjö. I dag, lördag, visar Södra Timber sin anlägg-
ning för Södras medlemmar, anställdas familjer, företa-
gets grannar och speciellt inbjudna gäster. Det kommer 
att bli rundvandring på området med visning av såg, 
hyvleri och pelletsanläggning. På området kommer det 
att finnas mängder med utställare. Det blir också spe-
ciella aktiviteter för barnen såsom hoppborg, ponny-
ridning, luftgevärsskytte, ansiktsmålning, tävlingar och 
fiskdamm.

Simlärare på tematräff.

Simlärare från skilda delar av landet strålade på torsdagen 
samman i Emmaboda bad- och träningscenter. Det var sim-
läraren Kicki Åkesson som höll i trådarna och temat var hur 
man möter barn med särskilda behov av stöd i simunder-
visningen. Tonvikt lades bland annat vid att det i vatten-
lekarna inte bör utses några vinnare och att man som lära-
re måste vara delaktig och hörsam i leken.
FOTO: PETER LEJON

FLER TJÄNSTER
”Vi behöver annonsera efter vissa tjänster 
till gymnasiet och förskolan, så det känns 
faktiskt ganska bra.”
CHRISTER KRATZ

Publicering i tidningen sker i mån av 

plats. Skriv in ditt evenemang på www.

barometern.se/bonus/kalendern/

MOTION
Naturpasset på cykel
1/5–15/9 Fotopass med kon-
trollpunkter. Arr: Emmaboda 
Verda OK. Emmaboda med 
omnejd.

UTSTÄLLNING
Konst– och hantverksutställ-
ning
5/6-27/6 kl 13–18 Torsd–sönd. 
Konsthantverksgruppen 
Noshörningen med 13 yrkes-
verksamma konsthantver-
kare ställer ut bruksföremål 

och unika verk i textil, glas, 
keramik och trä. Galleri Gra-
varegården, Långasjö. Torsd–
sönd.

ÖVRIGT
Gökotta vid Bodasjön
6/6 kl 8–10 Oömma kläder, 
kaffekorg och myggolja. 
Algutsboda Hembygdsfören-
ing. Boda Glasbruk.
Nationaldagsfirande
6/6 kl 12–18 Landshövding 
Sven Lindgren inleder. Nya 
medborgare välkomnas. 
Marknadsmingel, utställ-
ningar, konserter, tips- och 
bingopromenad, hoppborg.
Långasjö.

Emmaboda kommun 
 Måndag: Hamburgare, pota-
tismos.
Tisdag: Korv stroganoff, ris.
Onsdag: Kycklingklubba, 

potatis, sås.
Torsdag: Marias köttsoppa, 
mjukt bröd.
Fredag: Lasagne.
Alternativrätt finns varje dag.

Servicehusen i Emmaboda 
kommun
Måndag: Wallenbergare, 
potatismos, sås, lingon/
Sprödbakad fisk, potatis, sås.
Tisdag: Korv Stroganoff, 
potatis, ris/Pytt i panna, ägg, 
rödbetor.
Onsdag: Kycklingklubba, 
potatis, sås/Fisk Bordelaise, 
potatis, sås.

Torsdag: Marias köttsoppa, 
brödbulle/Potatisbullar, 
stekt fläsk, lingon.
Fredag: Lasagne/Leverbiff, 
potatis, sås, lingon.
Lördag: Lime- och tomat-
bakad fisk, potatis, sås/Kött-
rätt, potatis.
Söndag: Revbensspjäll, 
potatis, sås/Färsrätt, 
potatis.
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