
ÖPPET HUS
Marknadsdagen 12 sept. 

kl 10.00-13.00
i Emmaboda 

församlingshem.
Kl. 11.00 Gladjazz med 

Gorgis jazzband.
Kaffeservering. 

Samarr. med Sensus
Pastorsexp. är öppen för 

förtidsröstning till kyrkovalet. 
Ta med röstkort!

Södra ��	en 32, 0471-10 000

22-åring fälld för hot och misshandel 
Emmaboda. En 22-åring från den norra kommundelen 
har av tingsrätten dömts till skyddstillsyn för hot mot 
tjänsteman, skadegörelse och misshandel. Mannen ska 
genomgå alkoholavvänjande behandling och psykia-
trisk öppenvård. Under transport till polishuset i januari 
hotade han en polis med våld. Några månader senare 
misshandlade han en kvinna i Nybro och därefter hota-
de han med att han skulle skicka någon som skulle döda 
henne. Vid samma tillfälle krossade han ett fönster i 
kvinnans bostad.

Kollision med vildsvin
Ellingsmåla. Vid midnatt natten mot torsdagen kollide-
rade en bilist med ett vildsvin i Ellingsmåla. Vildsvinet 
avlivades på platsen. Ingen person i bilen kom till skada 
i olyckan. 

Bilist skadad vid singelolycka
Vissefjärda. En bilist skadades i en trafikolycka på riksväg 
28 mellan Emmaboda och Vissefjärda natten till torsda-
gen. Ett fordon var inblandat i olyckan, som inträffade 
vid tretiden på natten strax norr om korsningen med 
länsväg 520. En man fördes till sjukhus med ambulans. 

Man åtalas för för bedrägeri
Emmaboda. En man i 40-årsåldern har åtalats för bedräg-
ligt beteende. Mannen ska ha ändrat ett belopp från 204 
kronor till 515 kronor på en av socialtjänsten utfärdad 
rekvisition. Han ska därefter ha presenterat den som 
betalning i en livsmedelsbutik.

Uppstoppat vildsvin på brandövning
Emmaboda. På onsdagskvällen hölls höstens brand-
övning på Möjligheternas Hus i Emmaboda.

En större brandövning hålls två gånger per år – en på 
våren och en på hösten. Varje gång har övningen ett sär-
skilt tema och den här gången fokuserades övningen på 
transport av farligt gods. Emmaboda räddningstjänst 
fanns som vanligt på plats, och dessutom hade ett upp-
stoppat vildsvin en roll att spela då en del av programmet 
viktes för information om viltolyckor.

KALENDERN
Publicering i tidningen sker i mån 

av plats. 

MOTION
Naturpasset på cykel
med foton säljes på Apo-
teket, Emmaboda Bad & 
Träningscenter, Turist-
byrån, Lindås Livs och 
Matboden, Vissefjärda. 
Emmaboda med omnejd.
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Matkostnader
ger stort minus
EMMABODA

Ökade matkostnader 
orsakar stora bekymmer 
för kommunens kost-
enhet. 

För att komma till rätta 
med kostnadsökningen 
kan det bli så att social-
nämnden köper frukost 
och kvällsmat som sedan 
tillagas av hemtjänstper-
sonal i de boendes lägen-
heter på servicehusen.

Driftkostnaderna efter 
årets åtta första månader 
visar att kostenheten lig-
ger back med 230 000 kro-
nor.

– Vi riskerar ett under-
skott på 200 000 kronor 
vid årets slut, säger Emma-

boda kommuns tekniske 
chef Erling Karlsson.

Förklaringen står att 
finna i minskade voly-
mer från socialen. Minsk-
ningen beror på att många 
lägenheter i det särskilda 
boendet står tomma och 
därmed reduceras antalet 
portioner.

Små volymer
– På åtta månader har 

vi tappat 300 000 kronor 
i intäkter. Men minskat 
antal portioner innebär 
naturligtvis också minska-
de kostnader, i det här fal-
let med 70 000 kronor.

Så 230 000 kronor är det 
stora bekymret för kom-
munen.

Emmaboda kommun 
har i dag tre tillagningskök 
med relativt små volymer.

– Nu tvingas vi följa upp 
det här och diskutera varje 
månad hur vi ska få bukt 
med problemet, säger 
Erling Karlsson.

Samtidigt arbetar kom-
munens kostenhet med 
att ta över Sodexhos verk-
samhet i centralorten från 
och med kommande års-
skifte.

Inget beslut fattat
Enligt Erling Karls-

son förs det diskussioner 
i social nämnden om att 
eventuellt köpa kvällsmat 
och frukost till de äldre 
som sedan hemtjänst-

personal får tillreda i de 
boendes lägenheter.

Socialnämndens ord-
förande Stig-Ove Anders-
son bekräftar att sådana 
diskussioner pågår, men 
att inget formellt beslut är 
fattat.

– Det gäller att anpassa 
det här till den enskildes 
behov. Alla vill kanske inte 
äta frukost och kvällsmat 
på en bestämd tid utan när 
man själv önskar, säger 
han.

LÅNGASJÖ

På lördagen är det så 
dags för årets upplaga 
av konstrundan Konst 
Runt som omfattar 
Emmaboda, Torsås och 
Nybro kommuner. I år 
finns samlingsutställ-
ningen på Galleri Garva-
regården i Långasjö.

Galleriet vid Kyrkvägen 
har varit i gång i två som-
rar, och nu sätts det i fokus 
i samband med Konst 
Runts samlingsutställning 
där 29 konstnärer finns 
representerade.

– Jättekul, och tidiga-
re har jag inte riktigt haft 

tid att sätta mig in i Konst 
Runt, men nu har jag nära 
till det, säger galleristen 
Britta Fransson.

På torsdagen hängdes 
utställningen av Anders 
Gyllerfelt och Jan Olsson.

– Det är härliga loka-

ler, men utställningen är 
svåruppsatt – bland annat 
eftersom det är ovanligt 
mycket glas i år, säger Jan 
Olsson som förutom sin 
medverkan som konstnär 
även är projektledare för 
Konst Runt.

Mycket folk väntas till 
Långasjö på lördag.

– Som bäst har vernis-
sagen lockat närmare 600 
personer och vi hoppas 
naturligtvis på något i den 
stilen, säger Anders Gyller-
felt.

Uttagningen till konst-
rundan sker genom jury-
bedömning och någon 
eller några nya medver-
kande kommer med varje 
år. Förutom utställningen i 
Långasjö har alla medver-
kande konstnärer öppet i 
sina ateljéer.

PETER LEJON
peter.lejon@barometern.se

0471–313 92

Konstnärlig samling i Långasjö

Galleri Garvaregården i Långasjö blir centrum för Konst Runt, men alla medverkande konstnärer håller dessutom sina atel-
jéer öppna. Här är galleristen Britta Fransson tillsammans med konstnärerna Jan Olsson och Anders Gyllerfelt.
FOTO: PETER LEJON

FAKTA

Konst Runt – medverkande
Tex Berg, Björn Björnholt, Catharina Carapi, Lena  ■

Danielsson, Ellen Ehk, Jens Eltorp, Joanna Eriksson, 
Kristina Fällman, Anna-Linda Gabriel, Anders Gyllerfelt, 
Liselotte Henriksen, Kåre Holgersson, Pamela Karlsson, 
Mats Kläpp, Gitte Lind, Bertil Lindberg, Stina Lindskog, 
Birgitta Lindstrand, Felix Lönn, Magnus Lönn, Yvonne 
Mörtlund, Ian Newbery, John Nielsen, Christoffer Nord-
enhielm, Rikkard Olofsson, Jan Olsson, Hanna Ott, Ing-
rid Peterson och Markus Åkesson.

JAN
ANDERSSON
jan.andersson@
barometern.se
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