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Ny kulturhelg
med motor
diskuteras
Emmaboda. I april ifjol
anordnades en kultur
helg med fokus på motor.
Det planeras ånyo för en
helg av det slaget och det
var en av punkterna som
diskuterades när det på
måndagskvällen anord
nades öppet kultursemi
narium på Emmaboda
bibliotek.
Annat som diskutera
des var föreningsbidrag
till kulturföreningar och
andra former av stöd till
kulturverksamhet i kom
munen.

Torsdag
i kyrkan

Emmaboda kyrka är öppen
för alla små och stora
torsdagar 14.00-16.00
Vi fikar, pratar om Gud,
skapar, och sjunger.
Välkomna till en härlig
eftermiddag i go gemenskap!
Du träffar Annette präst,
Barbro och Helen pedagoger
och Linnea kantor.
Det är bara att komma!
Vi möts där!
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Kosta mejerier tar sikte
på världsmarknaden
● ●Kosta mejerier behöver större utrymme. Ny placering:

 lasbruket i Åfors – målet är världsmarknaden.
G
–Vi kommer att anställa, säger ägaren Patrik Johansson.
Åfors/Kosta. Det senaste
inslaget i mejeriet är en 250
liter stor smörkärna som
direktimporterats
från
Indien och som levererades
sjövägen.
– Vi hämtade den själva
i Göteborg, berättar sambon
och kompanjonen Maria
Håkansson.
Apparaten står uppställd
på en yta i det nedlagda glas
bruket i Åfors och väntar på
att få sätta igång och kärna
smör. Snart kommer den
också att få sällskap av ytter
ligare en smörkärna och den
är dubbelt så stor.
– Vi kommer att öka försälj
ningen och sälja i England
och Sverige. Det är främst
créme fraiche, men även
smöret kommer att öka.
Kosta mejerier har hittills

varit inrymt i köket på Kosta
hotell och stugby. Men nu
räcker inte lokalerna till
längre. Därför håller de två
entreprenörerna på att jus
tera om delar av Åfors glas
bruk till mejeri.
– Vi behöver en tillfällig
lokal som är större än den vi
har nu.

Utgångsläget är att de ska ha
Åfors som bas under det när
maste året. Sedan är tanken
att de ska få tillgång till nya
lokaler i Kosta. Framtids
planerna för lokalerna
i Åfors är att de så små
ningom ska fungera som lag
ringsutrymme för de ostar
som Patrik Johansson och
Maria Håkansson nu som
bäst håller på att experimen
tera fram.

”Vi kommer att
öka försäljningen
och sälja i England
och Sverige. Det är
främst créme fraiche,
men även smöret
kommer att öka.”
Patrik Johansson

i Köpenhamn och han har
kallats för ”Butter viking”
i internationell press.

Patrik Johansson och Maria Håkansson flyttar Kosta mejeri till
Åfors glasbruk.
Foto: Lennart Ernstsson

– Vi ska lagra egna, men
också andras ostar.
Patrik Johansson är känd
i de gastronomiska finrum
men för ett smör som tillver

kas på syrad mjölk – jungfru
smör. Den syrliga och aro
matiska läckerheten har gått
hem på lyxkrogar som
världsberömda
Noma

Den första smörbyttan från
Åfors levereras om cirka en
månad om allt går som pla
nerat. Dessutom innehåller
expansionsplanerna
ett
visst antal medarbetare.
– Vi kommer att anställa,
men inte i första läget, säger
Patrik Johansson.
Mejeriet lyder formellt
ännu så länge under bolaget
OKB Restaurang AB. (SMP)
Lennart Ernstsson
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Elen är påkopplad på kristallmuseet i Johansfors igen.

PRISET PÅ ALLT I
ALLA VÅRA BUTIKER!

Foto: Peter Lejon

Museet har värme – igen
Elen är ånyo påkopplad på
Kristallmuseet på Johansfors glasbruk.
Broakulla. Under hösten
bröts elen till bruksfastig
heten. Det medförde bland
annat att Johansfors musik
kår, som har sin lokal på
bruket, inte längre kunde
repetera där utan fick flytta
verksamheten till AMB.
För Kristallmuseets del
innebar frånvaron av el,
och därmed av värme, att
pappersarkivet utsattes för
risk. Det är inte heller
bra för det gamla glaset

”De som vill besöka
muséet kan höra av
sig till kommunen,
så ordnar vi visning.”
Christer Augustinsson
kulturchef

med för låga temperaturer.
För några veckor sedan
sattes dock elen på igen.
Dock är det ingen verksam
het på bruket och det är
okänt hur det blir med den
saken. Det ryktas visser

ligen att en omstart kan
vara aktuell om några
veckor, men denna uppgift
är ännu inte bekräftad.
– De som vill besöka
muséet kan höra av sig till
kommunen så ordnar vi vis
ning. Då är det oftast fråga
om grupper, säger kommu
nens kulturchef Christer
Augustinsson.
Hur det blir med m
 useets
öppethållande
under
sommarhalvåret återstår
att se.
Peter Lejon
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