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MP vill se ett
samarbete med
Macken i Växjö
Miljöpartiet föreslår att
kommunen inleder samverkan med det sociala
företaget Macken för att
stärka integrationen av
nyanlända.
Emmaboda. Företaget
Macken i Växjö har
expanderat till andra

kommuner i närområdet
med hjälp av EU-pengar
och
organisationen
Coompanion i Göteborg.
I dag finns Macken-verk
samheter i Högsby, Upp
vidinge och Karlskrona
kommuner.
– Många av våra nyan
lända har fått menings
fulla sysselsättningar.

Att få människor att tri
vas här kan betyda att de
vill stanna, säger Inger
Bark-Lagergren (MP).
Bark-Lagergren
menar, att en samverkan
skulle kunna vara möjlig
mellan Möjligheternas
hus och Macken.
– I dag hamnar allt
för mycket spillvirke,
m etallskrot och lik
nande i containrar. Våra
nysvenskar skulle säkert
kunna sysselsättas med
återvinning, som också
ger tillfällen till social
samvaro och språk
träning.
Peter Lejon

peter.lejon@barometern.se
0471-313 92

Alex och Nanna på Ekebo
Algutsboda. Stig Alex Axelsson och Nanna Elverhöj

är en stabil, musikalisk duo, och på tisdagens efter
middag framträder de på Ekebo i Algutsboda. För
arrangemanget svarar Emmaboda demensanhörig
förening.

Rånare ska ha pistolhotat man
Emmaboda. En man ska ha utsatts för ett rån vid
15.40-tiden på söndagen. Enligt anmälan var mannen
på väg till tvättstugan när han blev hotad av tre män
i trapphuset. En av gärningsmännen ska ha hållit ett
pistolliknande föremål mot mannens huvud. Rånarna
kom över 500 kronor i kontanter, ratade hans telefon
då den var för gammal, och försvann sedan från plat
sen. Mannen klarade sig utan fysiska skador.
Rånet skedde på Järnvägsgatan i Emmaboda och
polisen tar tacksamt emot tips och iakttagelser på
telefonnummer 114 14.

Våffelfest på Loket på fredag
Emmaboda. Att Röda Korset bjuder på våffelfest på

allaktivitetshuset Loket har gått och blivit en väl
inarbetad tradition. På fredag eftermiddag är det
dags på nytt och då framträder även SPF:s sångkör
under ledning av Stig Alex Axelsson.

Noterat
Emmaboda bridgeklubb har spelat en ny omgång.
Resultat: 1) Leif Petersson-Kurt Ottosson, 198,3 p. 2) Sven-Eric
Svensson-Ronny Johansson, 188 p. 3) Joel Henriksson-Christer Israelsson, 185,2 p. 4) Börje Karlsson-Sivert Johansson,
171,2 p. 5) Berne Karlsson-Lars-Gösta Magnusson, 166,8 p.

EMMABODA I VÅR A HJÄRTAN

KUNGÖRELSE:
EMMABODA KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktige sammanträder i
Emmaboda Folkets Hus, Dackesalen,
måndag 14 mars 2016, kl. 18.00.
Ärendelistan finns på kommunledningskontoret, Järnvägsgatan 28, Emmaboda och
på emmaboda.se en vecka före sammanträdesdagen.
Bo Eddie Rossbol, ordförande
Emmaboda kommun www.emmaboda.se 0471-24 90 00

Omkring 75 blåsmusikanter och slagverkare från hela Glasriket träffades i Emmaboda på söndagen.

Foto: Markus Danielsson

Musikkårerna
stärkte sina band
● Musikkårerna i Glasriket flyttade fram sina positioner under

söndagen. En gemensam träff i Emmaboda fick unga talanger att
stråla samman med gamla kårrävar.
Emmaboda. Strax efter
lunchtid på söndagen strå
lade det ut smäckra toner
från olika blåsinstrument
och rytmer från slagverk
från Emmaboda folkets
hus.

Såväl Queens We will rock
you som klassiska When
the saints go marching in
hördes från en lokal i bygg
naden.
Musiken kom från
omkring 50 musikaliska

ungdomar som är hemma
hörande runtom i hela
Glasriket, samt 25 vuxna

musikanter.
Samtliga
aktörer hade kommit till
Emmaboda folkets för att
vara med om Blåsarhub
Småland 2016.
– Hub betyder ju sam
lingsplats och det är ju pre
cis det vi gör här i dag. Vi
samlar unga som spelar
blåsinstrument eller slag
verk för att de ska få känna
på hur det kan vara att sit
ta i en stor orkester, sade
Lotta Odlingson, chef för
den kommunala kultur
skolan i Emmaboda kom
mun.
Lotta Odlingson berät

”Det ska vara enkelt.
Man behöver inte
kunna varenda ton.”
Lotta Odlingson
Chef för Kommunala kulturskolan
i Emmaboda

tade vidare att kultursko
lan ser det som en väldigt
viktig uppgift att slussa
sina ungdomar vidare ut
till fortsatt verksamhet

i exempelvis en musikkår.
– På det här sättet får
ungdomarna även träffa
ungdomar från de andra,
närliggande kommunerna
under trevliga former. Det
här handlar också om att
man måste se värdet av att
bevara blåsmusiken i regi
onen, sa kulturskole
chefen vidare i en paus
mellan de olika repetitio
nerna.
TEXT

Markus Danielsson

markus.danielsson
@barometern.se
0486-233 72

Nya butiken vill ha ung personalstyrka
Broakullas före detta banklokal fick nytt liv i helgen.
Den nya butiken vill satsa
på ungdomar i personalen.
Broakulla. På lördags
morgonen gick startskot
tet för Broakullas senaste
butik. Då öppnade näm
ligen Din outlet upp sin
verksamhet i den lokal där
bland annat Förenings
sparbanken tidigare har
huserat.
– Vi är fyra personer som
arbetar i företaget, berät

tade Anita Marchlewicz
från butikens ledning.
Den nya butiken arbetar
bland annat med fönster
och olika lösningar för
utemiljöer. Tidigare har
verksamheten i huvudsak
varit förlagd till internet.
– Nu tar vi steget till en
fysisk butik. Framöver
hoppas vi kunna anställa
fler personer. Vi vill bland
annat satsa speciellt på
ungdomarna.
Markus Danielsson

Anita Marchlewicz och dottern Nicole trivdes när Din outlet
öppnade i Broakulla.
Foto: Markus Danielsson

