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Fyra skrotbilar
sysselsätter
kommunen
Problemet med kvarlämnade skrotbilar kvarstår.
Just nu jobbar kommunen
med fyra fordon.
Emmaboda. Kommun
borna har blivit vana vid
att det lämnas skrotbilar
lite här och där. Just nu
jobbar kommunens tek
niska kontor med fyra
bilar, två som länge stått
vid Tallbacken och två
som står vid Gula maga
sinet på Långgatan.
– Det finns personer
som regelbundet hämtar
gamla bilar och de bru
kar till slut hamna på
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Samlarna av Ulrica Hydman-Valliens konst kunde fynda.
På julmarknaden i Åfors sålde hon sådant som knappt går
att få tag på.

ungefär samma ställen.
Det ligger ofta slang
ningsutrustning i dem,
säger Kicki Åkesson på
tekniska kontoret.

Det är ingen snabb pro

cess att få bort en skrot
bil.
– Vi har bra rutiner för
det, men det ska kun
göras till polisen i flera
steg och ägaren ska kon
taktas innan en bil kan
flyttas. Det gäller dock
andra regler om bilarna
står i vägen eller om de
läcker bensin.
Peter Lejon

Man misstänkt för drograttfylla
Emmaboda. En 27-årig man som är välkänd av poli
sen greps under lördagsnatten i centrala Emmaboda.
Han körde bil och misstänks för drograttfylla, narko
tikabrott och olovlig körning. Mannen förhördes och
frigavs sedan.

Kransar binds på biblioteket
Emmaboda. Den som är intresserad av julpyssel i all
mänhet och av kransbindning i synnerhet kan på ons
dagskvällen ta sig till Emmaboda bibliotek. Då kan
man lära sig att binda julkrans under Birgitta Lind
strands ledning. Det är biblioteket och Kalmar läns
hemslöjdsförening som arrangerar.

Tex Berg ställer ut på hemmaplan
Vissefjärda. Nu finns det konst att se på Vissefjärda
bibliotek. På torsdagen var det nämligen vernissage
för en utställning av Tex Bergs måleri. Berg är bosatt i
Sidlandsmåla utanför Vissefjärda och utställningen
pågår till den 28 januari.

Noterat
Bowling. PRO-bowling har spelats i en ny omgång. Resultat,
damer: 1) Ulla Erixon, 182 p, 2) Sigbritt Nilsson, 149 p, 3) Siv
Andreasson, 143 p, 4) Birgitta Aronsson, 142 p, 5) Gun
Andersson och Inga-Lena Zakrisson, 136 p.
Bridge. Emmaboda bridgeklubb har spelat en ny omgång.
Resultat: 1) Joel Henriksson/Hans Sunesson, 137 p, 2) Berne
Karlsson/Lars Gösta Magnusson, 134 p, 3) Sven-Eric
Svensson/Ronny Johansson, 128 p, 4) Katarina Freitag/Lars
Moquist, 125 p, 5) Leif Petersson/Kurt Ottosson, 119 p.

KUNGÖRELSE:
EMMABODA I VÅR A HJÄRTAN

EMMABODA KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktige sammanträder i lokal Lövsalen,
Emmaboda kommunhus, måndag 14 december 2015,
kl. 16:30.
Följande ärende kommer bl.a. att behandlas:
• Regler för redovisning av kommunalt partistöd i
Emmaboda kommun
• Taxor för renhållning och VA 2016
Hela ärendelistan finns på kommunledningskontoret,
Järnvägsgatan 28, Emmaboda och på emmaboda.se
Bo Eddie Rossbol, ordförande
Emmaboda kommun www.emmaboda.se 0471-24 90 00

Ulrica Hydman-Vallien med två slipsar; en till friidrotts-VM i Göteborg 1995 och en till Örebro slott 1998.
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Hydman-Vallien
sålde samlarobjekt
P
Åfors

å lördagen ställde
18 knallar ut och
där fanns såväl
matvaror
som
genuint hantverk.
Liksom i fjol fanns den
välkända Ulrica HydmanVallien bland utställarna
och på hennes bord fanns
sådant som utan tvekan
var av intresse för samlar
na.
– Den här slipsen form
gav jag till friidrotts-VM

1995 i Göteborg. Och den
här slipsen gjorde jag till
Örebro slott 1998.
Hon är långt ifrån bara
känd för sitt glas, men hon
sålde även glasprover i fär
ger som sedan inte gått i
produktion.

Just nu jobbar hon inte

mycket med glas.
– Nästa år ska jag göra
några kompletteringar till
Orrefors Kosta Bodas seri

er, men jag jobbar mest
infören stor utställning på
Edsviks konsthall i Stock
holm nästa år.

Annars är hon aktuell med

plastmattor för mattföre
taget Strehög i Emmaboda
och resväskor för företaget
Jamida.
– Jag har jobbat med
många företag och det
förstavar nog när jag var
med om att göra en porr

kalender till RFSU 1970.
Hennes bildvärld, som i
hög grad kretsar kring
familjen
, lockar genera
tion efter generation.
– Jag tror att mina motiv
uppfattas som tydliga.
Man behöver inte fundera
på vem som har gjort dem.
TEXT

Peter Lejon

peter.lejon
@barometern.se
0471-313 92

Musikkår spred adventsstämning
Johansfors musikkårs
adventskonsert lockade
storpublik till Algutsboda
kyrka.
Algutsboda. Som bruk
ligt är vid den här tiden
kom Johansfors musikkår
till den adventssmyckade
Algutsboda kyrka på sön
dagen, som också var den
andra advent. Repertoa
ren var till stor del högtids
anpassad, men det bjöds
även på nummer som inte
direkt kan knytas till jule
tiden.

Musikkåren dirigerades
i vanlig ordning av Gunnar
Magnusson, och kommi
nister Lina Petré medver
kade med reflektioner
kring betydelsen av advent
och julhelgen.

Konsertens underrubrik

var Från Gudfadern till
Gud fader, och det sade
ganska tydligt hur konser
ten var uppbyggd efter
som ledmotivet till Gud
fadern ingick i program
met.
Peter Lejon

Musikkårens ordförande Håkan Karlsson framförde ett känsligt klarinettsolo.
Foto: Peter Lejon

