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emmaboda@barometern.se

”Det största
priset är att få
sjunga och
spela för er.”
Linnea Petersson

”Jag håller
det kort.
Stort tack till
alla.”
Andreas Gustafsson

nnFakta

Hjärtegalan

Årets Kristina och årets KarlOskar - Linnea Petersson
och Andreas Gustafsson.
Foto: Peter Lejon

Hjärtegalan arrangerades i
Broakulla folkets hus och priser delades ut i kategorierna
Årets Karl-Oskar, årets Kristina, årets framtidsutvecklare, årets bragd och årets
ungdom. Kommunalrådet
Ann-Marie Fagerström (S)
invigde och för maten svarade Hönsa-Lottas luffarmuseum i Boda glasbruk.

Lokala hjältar prisades
●●Årets Kristina är Linnea Petersson och årets

Karl-Oskar är Andreas Gustafsson. Golfaren Mattias
Claesson utsågs till årets ambassadör.
Broakulla. För tredje året
arrangerades den årliga
Hjärtegalan, på Alla hjärtans
dag, utanför centralorten.
Den här gången var det
Broakulla folkets hus som
stod som värd tillsammans
med Emmaboda kommun,
Broakulla samhällsförening,
Eriksmåla/Åfors samhällsförening, Boda glasbruks
samhällsförening, Åfors folkets hus och Algutsboda
hembygdsförening.
De av tradition mest uppmärksammade
kategorierna är Karl-Oskar och
Kristina och den här gången
hade juryn valt kyrkomusi-
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kern Linnea Petersson som
Kristina. I juryns motivering
lyftes bland annat att hon
i sin gärning gör långt mer än
vad tjänsten kräver.
– Det största priset är att få
sjunga och spela för er, sade
en rörd Linnea Petersson,
som härom året också för
ärades kommunens kulturpris.
Karl-Oskar blev Andreas
Gustafsson som sedan något
år driver Trafikkaféer i järnvägsstationen i Emmaboda.
Fredagen råkade även vara
hans 30-årsdag.
– Jag håller det kort. Stort
tack till alla, sade Andreas

Gustafsson, som än så länge
är bosatt i Växjö men står
i begrepp att flytta till kommunen.

Bragdduo på Loket

Vinnaren av årets ungdom
spås en framtid som fotograf. Juryns val föll på Robin
Berglund som fokuserar på
i synnerhet modefoto.
För årets bragd svarade
Anneli Jensen och Emelie
Jarl. De jobbar på Loket i
Emmaboda och i april i fjol
räddade de en äldre man
undan en eldsvåda i hans
lägenhet.
Varje år spelar Johansfors

KLT:S BILJETTFÖRSÄLJNING FLYTTAS

Algutsboda församling
inbjuder ll

KLT:s biljettförsäljning vid Emmaboda station är
tillfälligt stängd från och med 15 februari.

Musikgudstjänst

Vi jobbar med förhoppningen att åter öppna den 18
februari, då i Salladsbaren som inryms i stationshuset.
Du kan köpa din biljett på bussen eller i någon av
automaterna på stationsområdet.

www.klt.se

010 - 21 21 000

söndag 16/2 kl. 18.00

”Kärleksång och lovsång”
Linnea, Julia, Lisa, Patrik och
Chrisan Petersson
musicerar llsammans
Andakt: Wiktor Wallin
Mingelfika

Varmt
Välkomna!

musikkår i Broakulla folkets
hus. Den här gången fick
deras företrädare Håkan
Karlsson, Rolf Rask och Gunnar Magnusson komma för
att ta emot utmärkelsen för
Årets
framtidsutvecklare
och i motiveringen lyftes
bland annat kårens arbete
för att involvera ungdomar.
– Ett mycket bra sätt att
inleda det 100-årsjubileum
som vi ska fira senare i år,
sade kårens ordförande
Håkan Karlsson.
Folkets röst gick till den
unga Thea Fritsche, Eriksmåla, som är en betydande
violintalang.
Till
årets

Thea Fritsche och Robin Berglund.
ambassadör för Emmaboda
kommun utsågs golfentusiasten Mattias Claesson, som
gör stora insatser för funktionshindrade som vill spela
golf.
För luffarbuffén stod
Göran Johansson och Helen

Jonsson på Hönsa-Lottas
luffarmuseum.

text
peter
Lejon

0471–313 92

Förstfödde Joel blev belönad
Broakulla. Joel Adolfsson, Emmaboda, är årets
baby. Han föddes den 5
januari och kom till Hjärtegalan med föräldrarna Sofie
Ask och Marcus Adolfsson.
Det lönar sig att vara det
första barnet som fötts i
kommunen i år. Priset
bestod i dels ett års gratis
barnomsorg, och dels i allehanda förnödenheter som
skänkts av lokala företag.
Under galan uppmärk-

sammades också de 56 företag som startades i kommunen 2013.

Lucian uppträdde

Joel Adolfsson är årets
baby, här med föräldrarna
Sofie Ask och Marcus
Adolfsson.
Foto: Peter Lejon

Kulturskolan delade ut sitt
hedersomnämnande. Det
gick till Linnea Brodin
i årskurs nio. Hon var kommunens lucia i fjol och sjöng
på fredagskvällen Håkan
Hellströms Valborg.
Peter Lejon

