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Julkonsert
med musikkår i kyrkan
Det drar ihop sig för
Johansfors musikkårs
julkonsert på lördagen.
Algutsboda. Som vi
tidigare har rapporterat
firar Johansfors musikkår
sitt hundraårsjubileum i
år, och nyligen höll man
jubileumskonserten
i
Broakulla Folkets hus; en
välbesök
tillställning
med drygt 200 personer i
publiken.
I morgon, lördag, är
det dags på nytt, för då
hålls den traditionella jul
konserten i Algutsboda
kyrka.
– Det blir ett gäng här
liga arrangemang med
välkänd amerikansk jul
musik tillsammans med
några svenska stycken.
Dessutom kommer vår
dirigent Gunnar Magnus
son att framföra ett
nyskrivet arrangemang
på Gammal fäbodpsalm
på det lilla barockinstru
mentet chalumeau-klari
nett, den moderna klari
nettens urmoder, säger
kårens
ordförande
Håkan Karlsson.
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Arbetsmiljö i skola
upplevs som ohållbar
● ●Elever upplever arbetsmiljön på Bjurbäcksskolans högstadium

som orolig och föräldrar anser att situationen är ohållbar. Dock
har klagomålen på högstadiet minskat under hösten.
Emmaboda. Föräldrar har
efterlyst ett möte med bild
ningschefen Marit Persson
för att diskutera arbets
miljön på högstadiet. De,
och framför allt deras barn,
upplever miljön som stökig,
högljudd och mycket orolig
på lektionerna.
– Vi har ett flertal gånger
under högstadietiden varit i
kontakt med rektor och
mentor för att diskutera
arbetsmiljön på skolan, men
det har inte lett till någon för

bättring, säger ett föräldra
par.

Eftersom man inte upplever
att de hållna mötena har gett
något resultat vänder man
sig nu till bildningschefen
Marit Persson.
– Vi antar att informatio
nen om arbetsmiljön i sko
lan inte kommer som någon
nyhet och vi undrar vilka
åtgärder som är tänkta att
vidtas, för nu är läget ohåll
bart, säger föräldrarna.

Enligt Marit Persson fick
man från ledningshåll en
signal om brister i arbets

miljön under förra läsåret.

– Under höstterminen har vi
dock inte hört särskilt
mycket. Det beror också på
att bildningsnämnden fattat
ett extrabeslut om ett sju
punktsprogram för just hög
stadiet och det kretsar kring
förbättringar av studie
miljön, tydligare riktlinjer
om läxor och prov, frånvaro

hantering, ordningsregler
och liknande.

Aktuell är också en under
sökning där alla högstadie
elever medverkar.
– Det är viktigt att alla
elever känner att deras rös
ter blir hörda. Högstadiets
rektor Magnus Assarsson
jobbar mycket med de här
frågorna och personalen har
gått utbildningar i ledarskap
i klassrummet. För elever
som behöver mer studiero

finns också det vi kallar ”stu
dion” där man kan få enskild
undervisning.
Marit Persson noterar ett
starkare
föräldraengage
mang.
– Förr släppte föräldrar
kollen i högre utsträckning
när barnen kom upp på hög
stadiet, men nu engagerar
sig föräldrar generellt mer
och där är vårt intranät
Edwise en tillgång, för där
ges kontinuerlig informa
tion om hur det går i skolan.
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Kvinna dömd
för knarkbrott
Emmaboda. En kvinna i
25-årsåldern har dömts
för narkotikabrott. Brot
tet bedöms som ringa och
det utdömda straffet är
30 dagsböter à 50 kro
nor.

Elen borta på
trasig skylt
Vissefjärda. Den tra
siga skylten med till
hörande armatur på sta
tionen i Vissefjärda ska
ersättas. Enligt Trafikver
ket är det lång leveranstid
och ny skylt beställdes för
en månad sedan. Sedan
Vissefjärdabon
Gösta
Karlman påpekat att tra
siga ledningar är ström
förande har strömmen
kopplats bort i väntan på
ny skylt.

Professor
besöker nior
Emmaboda. På fredag
får niorna på Bjurbäcks
skolan besök av kemi
professorna
William
Hogland från Linnéuni
versitet. Tanken med
besöket är att förklara
omständigheter i Glasri
ket utifrån en kemists
synpunkt.

John Bull Gang består av Anton Karlsson, Calle Sjöqvist, Daniel Karlén och Henrik Rudenborg.
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Bandet John Bull Gang på turné i Kroatien
Det har gått snabbt för
rockbandet John Bull Gang.
På två år har bandet haft
80 spelningar och nu är de
på turné i Kroatien och
Slovenien.
Emmaboda. När grabbarna

i John Bull Gang beskriver
sin musik säger de kort och
gott ”Rock´n roll”.
– Grunden är 50-tals-

rock´n roll, men det finns
spår av mycket annat, säger
gitarristen och sångaren
Calle Sjöqvist.

Anton Karlsson spelar kon
trabas ståbas och det ger
stundtals en rockabilly
känsla, men hur det än är
med stilen befinner sig
bandet just nu på turné i

Kroatien och Slovenien.


Turnén är en produkt av
bandets samarbete med
Studiefrämjandet och vi

träffar dem i replokalen/
studion i Emmaboda precis
innan de ska resa.
– Det ska bli väldigt in-
tressant, dels att komma
utomlands med bandet,
dels att få se livescenen i
Kroatien och Slovenien. Det
lär vara bra ös och stort

intresse. Vi spelar bara på
rockklubbar där vår typ av
musik brukar funka, säger
trummisen Henrik Ruden
borg.

Bandet släppte i fjol ep:n
Shoot. Snart kommer upp
följaren We give you John
Bull Gang.
– Den trycks i Kroatien,
så vi hämtar den när vi är

där nere, säger Anton Karls
son.
Bandet består även av
gitarristen Daniel Karlén,
och det är nu två år sedan
bandet bildades.
– Vi har haft bra flyt, för vi
har redan hunnit med över
80 spelningar, säger Calle
Sjöqvist.
Peter Lejon

