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Tre män
bråkade på
Järnvägsgatan
Emmaboda. Vid 22-tiden
på lördagen utbröt vilt
slagsmål på Järnvägs
gatan i Emmaboda.
Enligt polisen är det tre
män som ska ha börjat
slåss av okänd anledning.
Patrull som kommer till
platsen omhändertar en
man i 30-årsåldern enligt
lagen om omhänderta
gande av berusade perso
ner, LOB.

Bilist smet
efter kollision
i korsning
Emmaboda.
Polisen
söker nu en silverfärgad
personbil efter en trafik
olycka i korsningen Stor
gatan/riksväg 28 vid sex
tiden på fredagsmorgo
nen.
Samtidigt som bilen
skulle köra ut på den
större vägen kom en last
bil, som blev påkörd på
släpet.
Efter olyckan försvann
bilföraren utan att ge sig
till känna. Denne är där
för misstänkt för smit
ning.
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Unga möter musikkårer
● ●Folkets hus är fyllt av musiker i olika åldrar, när rutinerade

orkestermedlemmar från Lindås- och Johansfors musikkårer
sammanstrålar med Kulturskolans elever på lördagen.
Emmaboda. – Det viktigaste
är själva mötet, att barnen
möter de som är i gång och
musicerar i kommunen. Att
ha kul oberoende av ålder,
säger kulturskolans rektor
Lotta Odlingsson.
– Kulturskolan i Emma
boda har i flera år jobbat för
att öka antalet blåselever.
Eftersom vi har traditionen
med musikkårer i kommu
nen har vi inlett en samver
kan och här har musikkårer
na varit väldigt öppna, säger
hon.

Lördagens träff bekostas av
kommunen och den lokala
Rum- föreningen, Riksför
bundet unga musikanter.
Deltagarna övar under
dagen och avslutar med en
mindre konsert. Alla Kultur
skolans blås- och slags
verkslever är inbjudna och
intresset är stort, enligt
Lotta Odlingsson.
Pia Olofsson
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Jan Andersson har spelat trombon i 60 år, Oskar Nyquist i ett och ett halvt år. På lördagen spelar de tillsammans med Oskar
Turesson och Catarina Hermansson. 
Foto: Pia Olofsson

IDAG STÄNGT
IMORGON TISDAG STARTAR REAN

Roland Gross, Petra Sundin och Karina Helmersson ser fram emot en ny termin i folk
bildningens tecken.
Foto: Peter Lejon

PRISET PÅ ALLT I
ALLA VÅRA BUTIKER!

Konst, kvällsmackor och
datorer under ny termin
Konstnären Roland Gross
kommer tillbaka som
kursledare när Vuxen
skolan drar i gång vår
terminen.
Emmaboda. Roland Gross

har i många år lett kurser
i måleri, såväl inom Vuxen
skolan som ABF, men i fjol
tog han en paus.
Nu är han dock aktuell
igen.
– Jag ska leda en kurs i
såväl olje- som akryl- och
akvarellmåleri. Många blir
lite förvånade över att man

kan måla akvarell utan vatt
en, säger Roland Gross.
Totalt arrangeras elva
cirklar i kommunen. Man
kan lära sig att använda
motorsåg, släktforska och
hantera ny teknik. Därtill
ska det i maj arrangeras
aktiviteter kring integra
tion.
– Dessutom har vår sats
ning på föreläsningar
under rubriken Lunch
scenen på Loket varit så
lyckad att vi nu utökar den
med det vi kallar för Kvälls
mackan. Det är ungefär

samma upplägg som lunch
scenen, men det arrange
ras på kvällen, säger Vuxen
skolans Petra Sundin.

Vid sidan av cirklarna som
är för allmänheten finns
många cirklar som arrang
eras inom exempelvis för
eningar.
– Vi har också många bok
cirklar. Vi samarbetar också
med Röda korset, Idéban
ken och andra aktörer,
säger Karina Helmersson.
Peter Lejon

