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1 Patrik Hultmark, valthorn, och Sanna 
Klasson, eufonium, spred välljud i 
Algutsboda kyrka.

2 Trumpetsektionen med Björn 
 Magnusson närmast kameran.

3 Dirigenten Gunnar Magnusson slog 
an takten.

4 Elias Gustafsson hanterar den ena 
bastuben och Christer Magnusson den 
andra.

Musikkår hälsade våren
algutsboda. Det känns att det är vår när Johansfors 
musikkår tar plats i Algutsboda kyrka vid den här tiden. 
På lördagen var det dags för den årliga vårkonserten och 
i vanlig ordning bjöd kåren på ett varierat program med 
allt från Peter Lundblads Ta mig till havet till Krono
bergarnas marsch.
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”Kåren har vuxit och nya 
instrument har tillkommit.”

Gunnar MaGnusson
dirigent

eMMaboda. Förhoppning-
en är att Boda Glasbruk 
ska bli pilotprojekt i Sveri-
ge där en metod för växtre-
ning av förorenad mark 
prövas. 

Inom kort gör teknik- och 
fritidsnämndens ordfö-
rande Per Sigvardsson en 
studieresa i Estland till-
sammans med bland an-
dra professorn i miljötek-
nik vid Linnéuniversitet 

William Hogland.
I Estland har sådana 

projekt förverkligats. Vad 
gäller glasbruksmark 
finns det också en tanke 
om att ta tillvara glasdepo-
nierna och en idé är att an-
vända finkrossat glas som 
ingrediens i cement; något 
som lyckats väl i USA.

den 27 april reser Sig-
vardsson till Estland för 
att delta i en studieresa i 

fyra dagar.
–  Vi ska titta på så kalla-

de ”pyto techpark pro-
jekt”, säger Sigvardsson.

detta kretsar kring att för-
orenad industrimark kan 
förvandlas till vackra, rena 
parkanläggningar.

– Vi har fått 400 000 kro-
nor från Svenska institutet 
för en förstudie. När vi kan 
komma i gång i Boda med 
detta angelägna arbete är 

för tidigt att säga, men det 
är en stor styrka att vi har 
med oss William Hogland i 
projektet. Han är oerhört 
kunnig och resultatinrik-
tad.

ett sådant här projekt ger 
många möjligheter.

– Förorenad industri-
mark finns överallt i hela 
landet och detta blir in-
tressant för många.

I Pukeberg ska marken nu 
renas och det beräknas 
kosta 55 miljoner kronor.

– Växtreningsprojekt är
inte heller gratis, men det 
är ändå en bråkdel av pu-
kebergskostnaden.

Olika växter tar upp oli-
ka gifter. Solrosor tar ex-
empelvis upp bly och gräs-
lök tar upp kadmium.

– Raps och humle har en 
generell renande effekt i 
sådana här sammanhang.
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● Tanken om att rena förorenad industrimark med hjälp av väx-
ter föranleder Per Sigvardsson (S) att göra studiebesök i Estland.
● Avsikten är att skapa en pyto techpark i Boda glasbruk.

Politiker fördjupar sig 
i växtrening av mark

Politikerna 
vill öka 
byggandet
Kommunens politiker 
tycker att byggtakten i 
kommunen är för låg.

eMMaboda. Det fram-
går av en ny undersök-
ning från Fastigo, fast-
ighetsbranschens ar-
betsgivarorganisation.

Fem av åtta politiker 
vill även att kommunen 
ska verka för att skapa 
nya bostäder inom det 
befintliga fastighetsbe-
ståndet.

– Att det råder bo-
stadsbrist i stora delar 
av landet står bortom 
allt tvivel, samtidigt 
som vi har en stor in-
flyttning till Sverige. Vi 
måste tänka innovativt 
kring hur vi snabbt kan 
få fram bra bostäder till 
fler människor. Vår un-
dersökning visar att det 
finns en stark vilja 
bland kommunpoliti-
ker att anta utmaning-
en, kommenterar Mona 
Finnström, vd på Fasti-
go.

Ingen av politikerna 
anser att byggtakten 
kan ligga kvar på den 
nuvarande nivån, eller 
minska. 
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”Vi måste tänka 
innovativt kring hur 
vi snabbt kan få 
fram bra bostäder 
till fler människor.”

Mona FInnströM
vd på Fastigo

Bilar brann 
nära byggnad
eMMaboda. Två bilar 
som stod på ett inhäg-
nat område på Granit-
vägen i Emmaboda 
 började brinna på 
 wsöndagskvällen.

Bilarna stod nära en 
byggnad som tillhör 
Bröderna Olsson. 

– Det hade tagit sig
lite i Bröderna Olssons 
vägg. Vi fick såga upp 
lite i takfoten. Det hade 
kommit in lite rök i lo-
kalerna men branden 
hade inte tagit sig vida-
re utan vi kunde stoppa 
den där, säger Hans 
 Erlandsson, räddnings-
chef i beredskap.

Ett tiotal brandmän 
jobbade med att släcka 
elden.

– En av bilarna blev
totalt utbränd, en var 
ganska bränd. Branden 
kan ha varit anlagd, 
 säger Hans Erlandsson.




