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Säkerheten skärps
i Kosta glasbruk
KOSTA

Efter förra fredagens
stölder från utställningshallen på Kosta glasbruk
har nu konsten larmats.

Fyra pjäser av Bertil
Vallien stals för en dryg
vecka sedan från utställningen. Tidigare har Kosta
varit förskonade från
stölder men Eva-Marie
Hagström, pressansvarig
på Orrefors Kosta Boda
sa efter det inträffade att
de nu skulle se över sin
säkerhet.
– Vi trodde att det
skulle gå bra att ställa ut

så tunga pjäser. Men när
vi märker att det finns
kriminella krafter bland
våra besökare måste vi
vidta åtgärder.
Ett av de stulna konstverken
heter
Janus
House 1 och är värderad
till 150 000 kronor. De
övriga tre ingick i en större
installation och var inte
värderade.
– Vi har nu larmat alla
konstverk i konsthallen på
Kosta glasbruk, säger EvaMarie Hagström.
JONNA ANDERSSON

Fler besökare hittar till Glasriket
Boda glasbruk. Det verkar som att Boda glasbruk är på

Jan-Erik Jansson har lagt ner mycket tid och pengar på att få till stånd en ny livsmedelsbutik i Broakulla och nu är han
mycket nära att lyckas.
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Broakulla affär
nära få ny ägare
BROAKULLA

En livsmedelshandlare
i norra Blekinge vill
satsa på livsmedelsbutiken i Broakulla.
Han vill dessutom
köpa fastigheten av
kommunen och ämnar
också öppna pizzeria.

Broakullabon
Jan-Erik
Jansson har i ett drygt
halvår jobbat hårt för att
hitta någon som vill driva
livsmedelsbutiken
på
Landsvägen vidare. Ett
flertal intressenter har tittat på butiken, men varje
gång har det fallit på att
bankerna inte har velat

låna ut pengar. Nu tycks
det dock som om Jan-Erik
Janssons ansträngningar
på allvar har gett avkastning.
– Intressenten vill börja
direkt och pengarna
har han. Nu hoppas vi
bara att det kommunala
fastighetsbolaget EMFAB,
som äger fastigheten är
med på noterna och säljer
till ett rimligt pris.
Bekostar upprensning
Jan-Erik Jansson har
annonserat ut fastigheten
för kommunens räkning.
Annonseringen har han
dock betalat själv. Därtill har han utfört och

bekostat upprensningen
av butiksfastigheten. Han
menar att lokalerna behöver rustas upp för omkring
en kvarts miljon kronor.
Räkna in i priset
– Det måste man ha
i åtanke när man sätter
prislappen och dessutom
är det viktigt att det här
kan rulla på snabbt. Här
har vi en seriös företagare
som verkligen vill satsa
i Broakulla. Det får man
inte låta passera.
Den intressent som nu
vill starta upp butiken
igen driver redan två livsmedelshandlar i norra
Blekinge.

– Han är seriös och
ämnar dessutom bosätta
sig i Broakulla. Det är
också kul att han vill starta
en pizzeria här.
Var ska pizzerian i så
fall vara belägen?
– I det gamla rödmålade
varulagret bakom butiken. Det vore ett lyft för
samhället.
Broakulla Lanthandel
gick i konkurs tidigare i år
och har sedan dess varit
stängd.
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Välkända färger i Långasjö
LÅNGASJÖ

Han har på senare år
tonat ner sin färgskala
en aning men det råder
ändå inga som helst
tvivel om att den nya
utställaren på Galleri
Garvaregården är
Anders Gyllerfelt.

Han är en välkänd konstnär – i landet i allmänhet
och i sydostregionen i synnerhet. Bosatt i Bergkvara
och med en bana som
förskollärare bakom sig,
och från och med lörda-

NYSKAPANDE
”Jag har börjat
använda mig mer av
byggnader på sistone.
De berättar något.”
ANDERS GYLLERFELT, konstnär

gen visar han sitt effektiva
måleri hos Britta och JanErik Fransson på Galleri
Garvaregården.
Måleriet har en distinkt särprägel med färgfält, figurer och byggnader

och det råder aldrig någon
tvekan om huruvida det är
en Gyllerfelt som hänger
på väggen eller inte.
– Jag har börjat använda
mig mer av byggnader på
sistone. De berättar något

tillsammans med färgfälten och figurerna, säger
konstnären som förstås är
närvarande under lördagens vernissage.
Merparten av materialet
har tillkommit under året.
– Här finns också mycket
från den här sommaren.
Jag har inte haft särskilt
mycket
utställningar
i sommar och har haft gott
om tid att måla.
Utställningen
pågår
fram till den 12 september.
PETER LEJON

god väg att återfå sin status som besöksmål. Under juni
och juli har nämligen framför allt glasbruksområdet
haft 26 000 besökare. Det är bland annat Höglundsutställningen, Orrefors Kosta-Bodas shop, Christopher
Ramseys hyttverksamhet och Hönsa-Lottas luffarmuseum som lockar besökare.
– Detta är fantastiskt, tänk att så få trodde på denna
utveckling och så bara händer det, säger kommunalrådet
Ann-Marie Fagerström.

Cykelstafett när näringslivet träffas
Emmaboda. Kräftfiske och stafett på cykel genom Glas-

riket står på programmet när inbjudna representanter
för 20-talet företag träffas 27–29 augusti på Kosta Boda
Art Hotell där de kommer att gå på seminarier om
entreprenörskap och företagsklimat.
Kapitalmarknadsdagen är ett samarbete mellan bland
andra Börsföretagen i Småland, Veckans affärer och
Nordea.

KALENDERN
Publicering i tidningen sker i mån av
plats. Skriv in ditt evenemang på www.
barometern.se/bonus/kalendern/

UNDERHÅLLNING
Torvens dag
8/8 kl 13–16 Visning av
museet, torvproduktion,
åktur på mossen med lok
och vagn, teater. Torstamåla
torvmuseum.
Familjefest
7/8 kl 16–19 Elvis-show med
Erling Traneskog. Arr. Algutsboda hembygdsförening.
Bygdegården i Rävkullen.
MOTION
Naturpasset på cykel
1/5-15/9 Fotopass med kontrollpunkter. Arr: Emmaboda

Verda OK. Emmaboda med
omnejd.
UTSTÄLLNING
Anders Gyllerfelt, måleri
7/8-12/9 torsd–sönd kl 13–18
Anders vill med sitt måleri
röra sig på gränsen mellan
det föreställande och det
abstrakta. Att se kroppar och
rum i ett gränslöst varierande samspel. Galleri Gravaregården i Långasjö.
Vem var Algut på Rostockaholme
27/7-8/8 kl 13–17 Söndagfredag. Historisk tillbakablick
hur livet tedde sig där och då.
Hantverksmuseum med små
klurigheter. Algutsboda hembygdsgård.

Dacke-Trampen 2010
-för 38:e gången
Söndagen den 22 augusti
Långa banan ca 7,5 mil
Startavgift 120 kr. Start 8.30-8.45.

Korta banan ca 4 mil
Startavgift 90 kr. Start 8.45-9.15.

Mini-Trampen ca 17 km
Startavgift 30 kr, med plakett 70 kr.
Start och mål:

Simhallen Emmaboda
Fina vinster. Plakett till alla.
Anmälan senast 16 augusti till
Emmaboda-Korpens pg 58 78 98-8
Upplysningar: 0471-129 73, 334 77, 335 00
Välkommen!
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