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Student
får rätt
mot CSN
En student från Emmaboda får rätt mot
Centrala studiestödsnämnden (CSN).
Emmaboda. Studenten
ansökte om studiemedel
för heltidsstudier för att
läsa 13 högskolepoäng i
Sverige under hösten och
fram till utgången av
januari och därtill 24
högskolepoäng i Spanien
under några höstmåna
der. CSN beviljade studie
medel för 75 procent av
heltid. Studenten över
klagade beslutet efter
som antalet högskole
poäng per vecka var mer
än 1,5 och det borde ge
rätt till heltidsstudie
medel. Nu får studenten
rätt sedan Överklagande
nämnden för studiestöd
tagit ställning.
Peter Lejon

Minibuss
krockade med
grävskopa
Emmaboda. Strax efter
halv fem på tisdagsefter
middagen
larmades
ambulans och räddnings
tjänst till en trafikolycka
på väg 28 i höjd med Brin
kabo söder om Emma
boda. Minibussen ska
enligt polisen ha kört in i
en grävmaskin. Föraren
av minibussen har förts
till sjukhus med okända
skador.

Kommunen
rustar sand
Emmaboda. Kommunen
har utökat tillgången till
sand för att undvika
halka. Mindre sandmäng
der kan man hämta gratis
på kommunens förråd på
Södra vägen.
I Vissefjärda finns två
sandlådor uppställda vid
värmeverket. I Långasjö
står två lådor vid återvin
ningsstationen bakom
Allégården och i Broa
kulla står en låda vid livs
medelsbutiken.

Några hushåll
utan ström
Alsjö. Några hushåll i
kommunen var ännu på
tisdagen utan ström efter
stormen Egon under hel
gen. Det var Kraftringens
och Eons kunder som
drabbades av strömlös
het och vi fick på tisdagen
information
om
att
strömmen alltjämt var
borta i bland annat Alsjö.

Fredrik Johansson, i mitten, är sedan årsskiftet tillsammans med Peter och Nils-Olof Niklasson delägare i Niklassons biltjänst.
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Ny delägare ska säkra
biltradition vidare
● ●Familjeföretaget Niklassons biltjänst fyller 70 år och då

presenteras en tredje delägare; Fredrik Johansson.
Emmaboda.
Niklassons
 iltjänst har länge ägts och
b
drivits av bröderna Nils-Olof
och Peter Niklasson.
–Jag är 65 och Peter är 60.
Vi månar om företagets
framtid och vill säkra konti
nuiteten, och Fredrik är
mycket lämpad som del
ägare. Vi har diskuterat
detta under några år och
Fredrik har en hög kompe
tens och har i alla år varit
intresserad av att förkovra
sig. För tre år sedan vann
han dessutom en stor
mekanikertävling och blev

den bäste Toyotamekani

kern i landet, säger Nils-Olof
Niklasson när vi besöker
firman i Emmaboda på

tisdagen.

Johansson gick in som ägare
till en tredjedel av företaget
från och med den första
januari.
–I juni har jag jobbat här i
tio år och jag tycker att det
känns mycket hedrande att
få det här förtroendet, säger
Fredrik Johansson.
Niklassons biltjänst tillhör
de bilfirmor i landet som
under längst tid har sålt bil
märket Toyota.

– Vi började med det
1972. Då hade märket fun
nits i Sverige i åtta år. Dess
förinnan sålde vi Volk
swagen och vi sålde båda
bilmärkena fram till 1979,
men efter det har vi varit
specialiserade på Toyota,
säger Peter Niklasson.

Företaget grundades i Visse
fjärda 1945 av brödernas far
Lennart Niklasson. 1966
utökades
verksamheten
med en anläggning i Emma
boda och fram till 1999
fanns företaget på båda
orterna. Nu är dock verk

samheten koncentrerad till
Emmaboda.
Niklassons biltjänst har
sju anställda. Bröderna Nik
lasson är födda i företaget,
säger de, och nu har de styrt
verksamheten i 35 år.
– Vi började jobba i före
taget under tidigt 1970-tal
och vi tog över driften av
företaget
1980,
säger
Nils-Olof Niklasson.

”Vi månar om före
tagets framtid och
Fredrik är mycket
lämpad som del
ägare.”
Nils-Olof Niklasson
Niklassons biltjänst
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Ökat intresse för kårmusik bland ungdomar
Intresset för att spela i
musikkår ökar bland ungdomar och till helgen får
fler pröva på.
Emmaboda. Under några år

har musikkårerna i Johans
fors och Lindås samarbetat
med Kulturskolan och en av
tankarna med det är att öka

intresset dels för blåsmusik,
dels för att musikkårerna,
som haft en hög medelålder,
ska få en föryngring. Detta
har lyckats väl och båda
musikkårerna har fått flera
ungdomar som nya med
lemmar.
På lördag kommer elever
från Kulturskolan och de

båda musikkårerna att träf
fas i Emmaboda folkets hus
för att spela tillsammans.

–Syftet med sammankoms
ten är att lära känna varan
dra och därmed underlätta
för intresserade elever att
spela i musikkårerna. Kul
turskolan är ju en viktig

rekryteringsbas för musik
kårerna, säger Lindås musik
kårs Sivert Pettersson och
tillägger att repetitionerna
avslutas med en konsert på
lördagens eftermiddag i fol
kets hus.
Båda musikkårerna har i
flera år bedrivit ett aktivt
ungdomsarbete och inspira

tion har man bland annat
fått från dirigenten i Kosta
musikkår, Michael Peters
son, som lyckats mycket väl
med rekryteringen av ung
domar och som också job
bar på Kulturskolan i Emma
boda.
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