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Cykelväg på gång

Fullmäktige såg positivt på medborgarförslag
EMMABODA

Om allt går enligt planerna ska det snart bli
enklare och säkrare att
cykla från Emmaboda till
Lindås.

På måndagen ställde kommunfullmäktige sig positiv till Tommy Flemmingssons medborgarförslag om
att göra säkrare cykel- och
gångvägar mellan de båda
orterna.
Tommy
Flemmingsson har lanserat tanken
på att bygga en ny cykeloch gångväg från brandstationen i Emmaboda
till cykeltunneln vid ITT i
Lindås. Det vill säga intill
järnvägen och bakom villorna på Ringvägen fram

till där Myrvägen tar sin
början. Dessutom mellan
Södra vägen och Långgatan.
– Då skulle cyklister och
gående slippa den farliga
korsningen vid StorgatanNygatan, framhöll Tommy
Flemmingsson, som var
närvarande på mötet.
Inte genomtänkt
Men Rune Magnusson
(C), till vardags trafikskollärare, tyckte inte att förslaget var riktigt genomtänkt.
– För boende i södra
Emmaboda är det bättre
att bygga en cykelväg söder
om väg 120, sade han och
pekade på att det skulle ta
tio minuter längre tid att
ta sig till Lindås med

Flemmingssons förslag.
– Om vi väljer alternativet vid väg 120 kan vi få
Vägverket att ta hela kostnaden, men om vi väljer att
göra cykelvägen i centrum
får kommunen svara för en
del av kostnaden.
Stig-Ove Andersson (S)
biföll Rune Magnussons
förslag.
– Vi får undersöka var
Vägverket står i den här frågan. Får vi nej från Vägverket till bidrag för en cykelväg vid väg 120 kanske vi i
så fall får titta på Tommy
Flemmingssons förslag,
konstaterade Per Sigvardsson (S), ordförande i teknik- och fritidsnämnden.
Men kommunfullmäktige bestämde sig inte för

något alternativ utan gav
teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att komma
in med olika förslag på
säkra cykelvägar från
Emmaboda till Lindås.
Borgensåtagande
Kommunfullmäktige
beslutade dessutom att
utöka nuvarande borgensåtagande för Allsbohallen i Broakulla med drygt
en miljon kronor för lån
till om- och tillbyggnad av
omklädningsrum.
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Underhållning
Eftersom mötet
följde på en
lång budgetdag
för kommunens
politiker var debattlusten
inte så stor

Tyngd
Enda frågan
som vållade
viss debatt var
cykelvägarna.

Enighet
Alla beslut fattades i enighet
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Långasjöborna chansen
att ställa sina lokala politiker till svars. Då är det
nämligen dags för politikerkafé på biblioteket
i Långasjö. Med andra ord
en bra möjlighet att fråga
beslutsfattarna om varför
de har beslutat som de
har gjort eller föra fram
förslag i olika frågor.

Rådslag om
översiktsplan
Emmaboda. På torsdag

kväll bjuder Emmaboda
kommun in till rådslag
om kommunens översiktsplan. Intresserade
invånare och representanter för föreningsliv och
näringsliv har då möjlighet att framföra synpunkter på hur kommunen
skall utvecklas i framtiden. Rådslaget äger rum i
Dackesalen i Emmaboda
folkets hus.

Emmaboda. På fredag

går det att uppleva försommaren i Emmaboda kyrka. Då kommer
Emmaboda kyrkokör
under ledning av Hans
Möller att framföra välbekanta vårsånger och
hymner såsom exempelvis Blommande sköna
dalar, What a wonderful
world och O vad världen
nu är skön. Det blir också
solosång av Donald Hummel och Peter Rudenborg
medverkar med trumpet.
Annette Geyer tjänstgör
som präst. Det är körens
sista framträdande för
säsongen.

EMMABODA

Orienterarna i Emmaboda Verda OK är mycket
aktiva just nu.

Veckobanor
En annan nyhet är något
som kallas Veckans bana
där alla kan ladda ner kartor med banor från klubbens hemsida.
Under hela maj pågår

Långasjö. I dag tisdag har

Konsert för
sommaren

Hektiska
tider för
OK Verda
Idrottsskolan med ett
20-tal elever från klass 1
i kommunens skolor har
just avslutats och Naturpasset har nyss börjat.
– Naturpasset körs för
tredje året med cykel och
som fotopussel. I år finns
två rundor på trevliga
småvägar, den ena utgår
från Vissefjärda och den
andra från Emmaboda,
säger Ronny Hjalmarsson,
ordförande i Emmaboda
Verda OK.

Politiker kan
ställas till svars

NOTERAT

Ronny Hjalmarsson, ordförande i Emmaboda Verda OK, som har många aktiviteter i gång.

skolorientering i Johansfors, Lindås och Emmaboda.
– Det är elever på lågoch mellanstadiet som
först får undervisning i
kartkunskap och därefter
har övningar utomhus för
att lära sig hitta med skol-

kartor i närområdena.
Den 21 maj deltar klubben i aktiviteter vid Ödevata.
Tillsammans
med
grannklubbarna anordnas
Ungdomens 5-dagars. På
första etappen i Ålem lyckades Lovisa Torstensson ta

hem segern i D12 och Tea
Gustavsson knep en fin
andraplats i D10. Denna
vecka åker 12 ungdomar
från Emmaboda till Alstermo för att delta i andra
etappen av U5-dagars.
Veckan efter midsommar hålls ett ungdomslä-

ger i Emmaboda. Emma
Götesson,
nyutbildad
ungdomsledare, håller i
trådarna för lägret tillsammans med tre andra ungdomar.
JAN ANDERSSON
jan.andersson@barometern.se
0471-313 91

Textilkonst först ut på Garvaregården
LÅNGASJÖ

Pittoreska Galleri Garvaregården har slagit
upp portarna för en ny
säsong, och först ut är
textilkonstnären Irene
Leijon från Falköping.

Textilkonstnärinnan Irene Leijon visar just nu sin konst på
Galleri Garvaregården i Långasjö.
FOTO: PETER LEJON

Galleristen Britta Fransson, som driver Galleri
Garvaregården tillsammans med maken Jan-Erik
Fransson, träffade konstnärinnan när hon förra
sommaren hade utställ-

ning på Öland, där Irene
Leijon också har ett sommarhus. Hon arbetar med
konsttextil och handväver
med lin- och metalltråd.
– Fram tills för tio år
sedan jobbade jag på
bank. På fritiden hade jag
sysslat med textil i många
år, men plötsligt kändes
det viktigt att få syssla med
det på heltid, så jag började på Textilhögskolan i
Borås, säger Irene Leijon
vars utställning premiär-

visades under lördagens
vernissage och som pågår
till 31 maj.
Innebörden i hennes
arbeten överlåts åt betraktaren att avgöra.
Nästa utställning på
Garvaregården är ingen
mindre än Ljungbymålaren Sven Ljungberg.
Därefter följer Annette
Fahlsten och säsongen
avslutas med keramikern
Cecilia Kraitz.
PETER LEJON

Årsmöte. Algutsboda samhällsförening har haft årsmöte i församlingshemmet.
Till ordförande för 2009
valdes Jan-Birger Johansson. 22 medlemmar deltog
och efter mötet bjöds alla
på fika och det fanns lotter
att köpa.
Bridge. Resultat från
Emmaboda bridgeklubbs
senaste tävling:
1) Curt Ottosson/Leif
Petersson, Kosta BK, 145
poäng, 2) Arne Johansson/Göte Jakobsson, Kosta
BK, 131, 3) Gun-Britt Jarl/
Roland Stånggren, Emmaboda BK, 130, 4) Ulf Hedvall/Berne Karlsson, Kosta
BK, 127, 5) Hans Sunesson/
Kent Fritsson, Emmaboda
BK/Vissefjärda BK, 123.

KALENDERN
Publicering i tidningen sker i mån av
plats. Barometern-OT har ingen möjlighet att skriva in texterna till Kalendern.
Ni kan själv göra detta på www.barometern.se/bonus/kalendern/

MOTION
Naturpasset på cykel
med fotonsäljes på Apoteket, Emmaboda Bad & Träningscenter, Turistbyrån,
Lindås Livs och Matboden
Vissefjärda. Emmaboda
med omnejd.

