
Kommunen vill ta 
över glassamlingar
EMMABODA

Nu har Emmaboda kom-
mun bestämt sig för att 
säga ja till förslaget att 
ta över Orrefors Kosta 
Bodas betydande glas-
samlingar.

Ett enigt kommunfull-
mäktige förklarade sig på 
måndagskvällen berett 
att ingå avtal med New 
Wave Group när det gäller 
musei- och arkivdelarna.

Tioårigt kontrakt
Som bekant vill glaskon-

cernen skriva ett tioårigt 
sponsorkontrakt där hela 
köpesumman återbetalas 
till Nybro, Emmaboda och 
Lessebo kommuner med 
en tiondel om året.

I dagsläget är glassam-
lingarna värderade till 
32,6 miljoner kronor.

På gårdagens kommun-
fullmäktigemöte fick 
kommunstyrelsens plane-
rings- och ledningsutskott 
i uppdrag att föra förhand-

lingar om ett övertagande 
av de historiska glas- och 
skissamlingarna.

Snar utredning
Man beslutade att frågan 

om lämplig organisations-
form för samlingarnas 
förvaltande och expone-
ring snarast utreds i sam-
band med ett eventuellt 
förvärv.

Vidare att ett eventuellt 
åtagande av större ekono-
misk art i ärendet ska han-
teras av kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige.

På torsdag fattar reger-
ingen förmodligen beslut 
om man vill bekosta inkö-
pet av Orrefors Kosta 
Bodas glassamlingar.  
Nybro, Emmaboda och 
Lessebo kommuner vill 
att staten går in och köper 
glassamlingarna, medan 
de själva ansvarar för gla-
set.

I dag tisdag har kom-
munstyrelsens arbetsut-

skott i Lessebo glassam-
lingarna som en punkt på 
dagordningen. 

Där följde man med 
stort intresse vilka beslut 
som fattades i Emmaboda 
och Nybro kommunfull-
mäktige på måndagen. 
Om Nybros beslut kan du 
läsa på dagens Nybrosi-
dor. Kommunfullmäktige 
ställde sig också positiv 
till Eriksmålabon Peter 
Lejons medborgarförslag 
att skapa ett glasriketcen-
trum i Boda glasbruk.

Tillfreds med program
På mötet klubbades 

även kommunens nya 
näringslivsprogram. Den 
borgerliga politiska oppo-
sitionen förklarade sig till-
freds med programmet 
även om man gärna sett 
en skrivning om att olika 
driftsformer ska prövas.

Men för att få en bred 
enighet om näringslivs-
programmet har ideolo-

giska skillnader lämnats 
utanför för att istället  
hanteras på den.

™ Läs mer om glasskatten 
på NYBRO sidan 14
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Årets kulturpristagare 
hyllades av kommunfull-
mäktige i samband med 
måndagens julsamkväm 
i Dackesalen i Emmabo-
da Folkets hus. 

Sångerskan Karin Gus-
tafsson fick då ta emot 
kulturpriset som är i form 
av ett arbetsstipendium 
på 20 000 kronor.

–Jag har aldrig fått ett 
så stort gage bara för att 
framföra tre låtar, skäm-
tade Karin Gustafsson, 
som under kvällen visa-
de prov på sin fina sång-
konst.

–Och det här stipendiet 
betyder jättemycket för 
en fattig student, så jag är 
väldigt tacksam.

Dröm i uppfyllelse
Hon kunde också berät-

ta att en dröm nu gått i 
uppfyllelse för henne, 
nämligen att få stå på 
samma scen som Hele-
ne Sjöholm, vilket hände 
när den nya stora arenan i 
Malmö nyligen invigdes.

Karin Gustafsson, upp-
växt i Lindås och Emma-
boda, håller just nu på att 
slutföra en musiklärare-
utbildning på musikhög-
skolan i Malmö. 

Dessutom fick Britta 
och Jan-Erik Fransson 
från Galleri Garvaregår-
den ta emot bildnings-

nämndens hedersom-
nämnande. 

Unga konstnärer
Galleriet i Långasjö har 

på kort tid blivit känt för 
att ställa ut spännande 
konst av unga och etable-
rade konstnärer. 

JAN ANDERSSON

Kulturprofiler hyllades Många rattfyllon
i Emmaboda
Emmaboda. När polisen 
den gångna helgen satte 
in extra resurser för att 
kontrollera hur det stod 
till med nykterheten bland 
bilisterna efter alla jul-
bord utmärkte sig Emma-
boda på ett negativt sätt. 
Av de 13 rattfyllerister som 
stoppades i länet var det 
nämligen mer än hälften 
som hejdades i Emma-
boda kommun. Närmare 
bestämt var det sju perso-
ner som druckit så mycket 
att de var klart olämpliga 
bilförare.

Svin ska stoppas 
med elstängsel
Vissefjärda. För att stoppa 
vildsvinens vilda framfart 
har Emmaboda Golfklubb 
satt upp cirka 800 meter 
elstängsel runt Björke-
torpsbanan. Tidigare år 
har golfklubben inte haft 
några större problem med 
vildsvin, men det gångna 
året har de rotat i kanten 
på några av banorna.

Kommunala trotjänare hyllades.

I samband med kommunfullmäktiges julsamkväm hylla-
des nio personer som varit anställda av Emmaboda kom-
mun under 25 år. Kommunalrådet Ann-Marie Fagerström 
delade ut presenter till trotjänarna  Kent Meissner, Ann-
Louise Nylander, Lena Sandberg, Ros-Marie Adolfsson, 
Helena Nyström, Madeleine Skruvik-Nilsson, Annika 
Aagesson och Pia Zackrisson. På bilden saknas Mai-lis 
Näsström.                                            FOTO: JAN ANDERSSON
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Onsdag och lördag

TORGET E-BODA

POTATIS

10 kg 39:-
Max 1 säck/hushåll

KUNGÖRELSE
Detaljplan Förlångskvarn 1:167 m fl  i 
Boda Glasbruk, Emmaboda kommun

Planutställning
Planförslaget, som är upprättat 2008-11-10, fi nns utställt för 

granskning under tiden 2008-12-22 - 2009-01-23. Förslaget 

fi nns tillgängligt under ordinarie öppettider på Bygg- och 

miljönämndens kansli, Emmaboda kommunkontor, samt på 

Biblioteket i Emmaboda.

Planförslaget har upprättats för att anpassa gällande plan 

efter faktiska förhållande samt för att utöka  Boda Nova-

fastighetens byggrätt. Campingområdet utökas som en följd 

av detta. 

Eventuella synpunkter på förslaget ska senast 2009-01-23 

vara inlämnade till Bygg- och miljönämnden, Emmaboda 

kommun, Box 54, 361 21 Emmaboda.

Bygg- och miljönämnden

Mötets karaktär
Underhållning

Mötet varade bara i 
40 minuter och inläg-
gen var lätt räknade. 
Var det månne den 
efterföljande julma-

ten som hägrade? 

Tyngd
Glassamlingarna 
och näringslivspro-
grammet var två 
mycket viktiga frå-
gor.

Enighet
Sammanhållningen 
var stor på årets 
sista fullmäktige.

VISSEFJÄRDA

Ingela Häggbring sköt-
te kontorssysslorna på 
familjeföretaget Sanitet 
& Värme, men verksam-
heten avvecklades och 
hon sadlade om. Sedan i 
somras driver hon Inge-
las Salong i Vissefjärda.

Salongen öppnade i 
augusti och förra helgen 
var det öppet hus. Det blir 
allt vanligare att frisérsa-
longer erbjuder helhets-
koncept inom skönhets-
området, och hos Ingela 
Häggbring hyr nageltek-
nologen och friståen-
de hudvårdsterapeuten 

Annette Månsson in sig. 
-Min mamma Susan-

ne Karlsson jobbar med 
energimassage och kom-
mer också att börja här 
efter årsskiftet, säger Ing-
ela Häggbring.

Hon trivs bra med att 
vara egenföretagare.

-Det är skönt att kunna 
jobba på hemmaplan 
och vi har en lagom stor 
kundkrets. Hoppas fler 
vill starta egna verksam-
heter i Vissefjärda, för det 
behövs fler arbetstillfäl-
len här.

PETER LEJON
peter.lejon@barometern.se

0471-313 92

Ny frisersalong 
i Vissefjärda

Ingela Häggbring, sittande, trivs bra på sin salong där 
hon jobbar tillsammans med Annette Månsson och Louise 
Ringdahl.                          FOTO: PETER LEJON

Kulturstipendiaten Karin Gustafsson underhöll på kommun-
fullmäktiges julsamkväm.                      FOTO: JAN ANDERSSON

Britta och Jan-Erik Fransson, 
Galleri Garvaregården.

Jan
Andersson
jan.andersson@
barometern.se
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