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Varg tog sig en nattlig
promenad i Vissefjärda
● Ingvar Olsson i Vissefjärda var uppe på fredagsnatten.
● När han såg ut på gatan fick han se en varg komma gående

under gatlyktan.
Vissefjärda. Det var inte
vad han i första hand hade
förväntat sig att se genom
köksfönstret.
– Jag var uppe vid tjugo
i tre på fredagsnatten och
från köksfönstret fick jag
se något ute på gatan som
jag tyckte såg märkligt ut.
Först tolkade jag det som
ett vildsvin, för sådana har
vi många av här i Vissefjärda, men sedan tänkte jag
att det kunde vara en ovanligt stor hund. Men utan

tvekan var det en varg,
säger Ingvar Olsson som
bor i villa på Turevägen
mitt i Vissefjärda.

Djuret kom i gatubelys-

ningens sken gående
ner i från Järnvägsgatan.
Ingenting i dess beteende
tydde på oro.
– Jag var inte mer än åtta
meter från vargen när den
gick förbi under gatlyktan.
Den var fullvuxen och var
gråvit i färgen.

Enligt Ingvar Olsson har
andra i Vissefjärda tidi
gare sagt sig ha sett en
varg, men de har inte blivit
t rodda.
– Jag har varit jägare i
40 år och jag kan se skillnad
på en schäfer och en varg.
Jag har också talat med
länsstyrelsens viltvårdare
och utifrån min redogörelse säger de att det utan tvekan rör sig om en varg.
Blev du rädd?
– Nej, och det är ju inte

säkert att den är kvar häromkring, för vargar rör sig
över stora områden.
Är det inte ovanligt att vargar går in i ett samhälle?
– Enligt länsstyrelsen
blir det allt vanligare att de
gör det. Förr var de skygg
are.

”Först tolkade jag det
som ett vildsvin, för
sådana har vi många
av här i Vissefjärda.”
Ingvar Olsson
Vissefjärda
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Kårmusiker
möter
ungdomar
Arbetet med att få fler
unga musiker intresserade av musikkårer tar
ett nytt steg på söndag.
Emmaboda. Det är
musikkårsdirigenterna
i Kosta och Johansfors,
Michael Petersson och
Gunnar Magnusson,
som håller i tilldragelsen i Emmaboda folkets
hus. 50 musicerande
skolungdomar från
hela Glasriket kommer
och medverkar gör
också ett tjugotal bruksmusikanter från Glas
rikets sju musikkårer.
Kultur skolan
i
Emmaboda medverkar
som arrangör.
– Vi avslutar med
konsert, och det här är
ett bra sätt att ta tillvara
den enorma erfarenhet
som finns i musikkårerna. Möten mellan dem
och ungdomar brukar
bli mycket kreativa och
lyckade. Vi har gjort det
här tidigare och utfallet
har varit mycket gott
och vi har också lyckats
öka intresset för musikkår hos ungdomar,
säger Michael Peters
son som också jobbar
på Kulturskolan.
Peter Lejon

Äldremat
Matsedel för
servicehusen.
Måndag: Spagetti,
köttfärssås. Alt. Rökt
kalkon, rotfruktsgratäng.
Tisdag: Korvgryta med
bacon, ris. Alt. Moussaka.
Onsdag: Panerad fisk,
potatis, gräddfilssås.
Alt. Kassler, potatis.
Torsdag: Kroppkakor,
lingon. Alt. Kycklingpytt.
Fredag: Biff Stroganoff,
potatis. Alt. Fisk med
apelsinsmak, potatis.
Lördag: Köttfärslåda med
rotfrukter, potatis.
Alt. Kötträtt.
Mahmud Abuamra har just öppnat butiken Centrum Market i den tidigare bok- och pappershandeln i Emmaboda.
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Ny butik har öppnats i ”bok- och pappershandeln”
Bok- och pappershandeln
är borta, men nu har det i
stället öppnats livsmedelsbutik i den centralt belägna
lokalen.

Karlskrona. Andersson
drev bokhandeln tillsammans med en liknande
butik i Olofström, men

även den gick omkull.

Emmaboda. I fjol gick
 mmaboda bok- och papE
pershandel i konkurs efter
att i några år ha drivits av
Bengt Andersson från

De tidigare ägarna Elisabeth och Anders Åkesson
sålde verksamheten för
drygt fem år sedan, och
sedan butiken drabbats av

konkurs har lokalen vid
Centrumtorget stått tom.

Det har på sistone synts

att något varit på gång och
på fredagen öppnades så
livsmedelsbutiken Centrum Market. Bakom satsningen står Emmabodabon Mahmud Abuamra.
Han bor i Emmaboda till-

sammans med sin familj
och kom till Sverige från
Palestina för tre år sedan.

Hans bror Carlos Abuma-

raq driver sedan i fjol butiken Holy Land på Järnvägsgatan, men företagen
är separata.
– Jag tror på den här
satsningen och ser fram

emot att driva företag
i Emmaboda, sade Mahmud Abuamra när han på
fredagen tog emot butikens första kunder.
Han har i anslutning till
detta även tagit över
Ettans kiosk och gatukök
som ligger vägg i vägg.
Peter Lejon

Söndag: Dillkött, potatis.
Alt. Färsrätt.

Skolmat
Matsedel för förskolor
och skolor.
Måndag: Spagetti,
köttfärssås.
Tisdag: Korvgryta med
bacon, ris.
Onsdag: Panerad fisk,
potatis, gräddfilssås.
Torsdag: Kroppkakor,
lingon.
Fredag: Biff Stroganoff,
potatis.

