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Under annandagens vår-
konsert med Johansfors 
musikkår i Algutsboda 
kyrka deltog en ung 
gästartist. Det var snart 
tioårige Malte Gunnars-
son på dragspel.

LÅNGASJÖ. – Det är mest 
roligt. Oftast är jag inte så 
pirrig, säger Malte Gunnars-

son om att spela för publik. 
Han berättar om uppträ-

danden på spelmansstäm-
mor tillsammans med drag-
spelarna morfar Karl-Johan 
Lundqvist och farfar Karl-
Gunnar Gunnarsson, när 
tidningen hälsar på hemma 
i Långasjö några dagar före 
konserten. 

– Morfar gillar mest vals. 

Farfar och jag gillar snabba 
låtar.

Det var ett par år sedan 
han började med ett piano-
dragspel. 

För ett halvår sedan bytte 
han till knappklaviatur. 
Knapparna är många och 
det ser svårt ut.

– Nä, det är det inte, inte 
för mig i alla fall. Jag tänkte 

så också i början, säger han.
Det låter lätt och ledigt 

när han spelar valser, polkor 
och andra melodier. Malte 
Gunnarsson musicerar ofta 
på gehör och tycker om att 
improvisera. 

– Jag har gått på lektion 
några gånger för att lära mig 
noter, berättar han.

Morfar och farfar har 

hjälpt till också. De spelar 
gärna tillsammans alla tre.

– Ibland frågar farfar mig 
”hur gör du”, säger Malte 
Gunnarsson och ser nöjd ut.

Den unga musikern vill ha 
nya utmaningar:

– Nästa mål är att lära mig 
saxofon.

Carolina Wigren

Ung dragspelare gillar snabba låtar

Malte Gunnarsson spelar dragspel, 
piano, trummor och har börjat lära 
sig saxofon. Foto: CaRolina WigRen
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Knarkande 
snattare döms 
till fängelse

 ● En månads fängelse har 
en 37-årig man från 
Kronobergs län dömts till 
för narkotikabrott och 
snatteri. Mannen tankade 
bensin för 300 kronor hos 
Fröjds Motorservice i 
Eriksmåla den 30 januari 
utan att betala. 

EMMABODA. Han har redan 
slagit ut 5 000 studenter i 
kampen om att få kanske 
årets bästa sommarjobb.

För så många var det näm-
ligen som sökte tjänsten hos 
Adecco, som är världens 
största rekryterings- och 
bemanningsföretag.

Nu står det hela mellan 
åtta finalister och i slutet på 
veckan är det klart vem som 
får jobbet. 

Rekryteringsprocessen, 
som har pågått i sex inten-
siva veckor, avslutas med att 
Jonathan Eng Stensson och 

de övriga sju finalisterna får 
genomgå ett så kallat Assess-
ment Center där de bedöms 
av en grupp certifierade 
assessorer.

”En unik möjlighet”
Därefter ställs de kvarva-
rande kandidaterna inför en 
jury bestående av represen-
tanter ur Adeccos lednings-
grupp.

– Detta är en unik möjlig-
het att testa på en högt upp-
satt position inom ett stort 
bolag. Jag vill få en inblick i 
hur det fungerar på denna 

nivå, bidra med mina kun-
skaper och erfarenheter 
och samtidigt utvecklas 
både som person och som 
ledare, säger Jonathan Eng 
Stensson.

”Oerhört givande”
Han läser till civilingenjör i 
teknisk fysik med avslutning 
i Technology Management 
vid Lunds Universitet.

– Det har varit oerhört 
givande för mig att kombi-
nera mycket matematik och 
fysik med ekonomi, ledar-
skap och gruppdynamik.

Han är ansvarig för det 
utskott som arbetar med 
mentorskapsprogrammet 
på Technology Manage-
ment och sitter också i för-
eningens styrelse.

Vid sidan av studierna 
jobbar han som laborations-
assistent på Lunds Tekniska 
Högskola och de senaste 
somrarna har spenderats på 
Xylem i Emmaboda.

Efter avslutad tjänst kom-
mer vinnaren att få ett halv-
års mentorskap med Adec-
cos ordinarie koncernchef 
Per-Arne Gulbrandsen.

 ● 24-årige Jonathan Eng Stensson, Emmaboda, har 
chansen att i sommar bli vd och koncernchef på före-
taget Adecco med en månadslön på 100 000 kronor.

Student kan bli  
vd för en sommar

”Att få den här 
möjligheten 
någon annan-
stans skulle 
vara mycket 
svårt som 
s tudent.”
Jonathan 
Eng 
Stensson

EMMAbodA

Hundbajs 
dumpas  
i Hagaparken

 ● Kommunens tekniska 
förvaltning har fått in 
klagomål på hundspillning 
i Hagaparken. 

Vissa hundägare 
plockar upp hundbajset i 
påsar, men sedan lämnas 
påsarna på marken. 

Enligt tekniska konto-
ret finns det dock en 
soptunna för ändamålet 
vid Oskarsgatan och 
tunnan töms två gånger i 
veckan.

Alltför orädda lodjur har 
blivit ett problem i 
byarna runt Visse-
fjärda.

ViSSEfJärDA. Det talas 
ofta om problemen med 
vildsvin och även vargar, 
men det hörs 
sällan något 
särskilt om 
lodjur. 

I byar 
som Kam-
marbo och 
Bredasjö 
utanför Vissefjärda 
finns det dock ett problem 
med lo.

”Onaturligt orädda”
– De är onaturligt orädda 
för människor. De stryker 
omkring runt husen i fullt 
dagsljus och vid ett tillfälle 
var jag bara tre meter från 
ett lo, säger centerpoliti-
kern Göran Eriksson, Kam-
marbo.

Det har vid ett flertal till-
fällen hänt att lodjur i trak-
ten har dödat tamkatter 
och det är inte så länge 
sedan länsstyrelsen fick 
betala ut ersättning till en 
fårägare i Bredasjö.

– Vad gäller tamkatter så 
har det hänt att de har bli-
vit tagna av ett lo när de har 
suttit på altanen precis 
utanför köksdörren. 

Peter lejon

Lodjur 
problem 
i byarna

text

jan 
andersson

0471–313 91


