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Pappor och barn
utsattes för hot
● Två pappor och deras barn blev utsatta för hot och sexuellt

ofredande när de skulle köpa glass till barnen.
Emmaboda. I måndags
skulle Alexander Fransson, Lindås, och hans
kompis gå från Södra
v
ägen till centrum med
barnen – en ettåring och
ett barn på drygt tre år – i
sittvagnar för att köpa
glass i järnvägskiosken.
När de var på väg över
Centrumtorget började en
man i 35-årsåldern för
följa dem.
– Jag har aldrig sett

mannen förr. Han började
prata med oss efter en
stund efter att bara ha följt
efter oss, säger Alexander
Fransson.
– Han verkade påverkad
av något, alkohol och tro
ligen något ytterligare,
men det var ändå lugnt. Ju
längre han följde oss desto
mer hotfull blev han.

Mannen började till slut

knuffa de båda männen,

och barnen blev rädda.
– Han anklagade oss för
allt möjligt och blev arg på
att vi har tatueringar. Vid
posten på Södra vägen
blottade han sig för oss
och barnen och det kändes
väldigt obehagligt – framför allt för barnen.

Polis tillkallades och kom

efter en kvart. Då hade den
hotfulle mannen somnat i
ett dike. Polisen tog

Konstnärerna och släktingarna Elin och Kenneth Sjöö ställer ut på Garvaregården i Långasjö. 
Foto: Privat

 onom med sig och brotts
h
rubriceringen blir sexuellt
ofredande.
– Mycket positivt att
polisen kom. Det var en
mycket olustig upplevelse,
framför allt för barnen,
säger Alexander Fransson.
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på Garvaregården
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I helgen hölls vernissage
på Galleri Garvaregården i
Långasjö. Det var inledningen av samutställningen med konstnärerna
Elin och Kenneth Sjöö
som pågår under juni
månad.
Långasjö. Galleri Garvaregården håller öppet för
tionde året i rad i den
140-åriga ladugården. I
lördags öppnade sam
utställningen med konstnärerna och släktingarna
Elin och Kenneth Sjöö.
– Jag föreslog att vi
skulle arbeta ihop. Kenneth Sjöö är min pappas
kusin och är en etablerad
konstnär, berättar Elin
Sjöö.
Keramikern Elin Sjöö
är verksam i Oskarshamn
där hennes senaste

u tställning
kunde
b eskådas. På Garvare
gården ställer hon ut
olika bruksföremål som
till exempel stora utsmyckade fat, flaskor och
vaser.
– Jag arbetar med
brukskeramik och går
mot gränsen till skulpturer.

Ljungbykonstnären

Kenneth Sjöö är känd för
sina landskapsmålningar och han ställer ut naturmotiv i olja, akvarell
och grafiska blad.
– Vi kompletterar varandra och arbetar med
samma färgnyanser – ljusa, lite svagare, säger Elin
Sjöö.
Utställningen pågår
nästan hela juni månad.
Anna Borg

Ny resepolicy för kommunen
Först marsch, sen vals: ”Dansen den går på Svinsta skär”. Johansforsoktetten spelade brunnsmusik och populärmusik från förr
i Folkets husparken på lördagseftermiddagen. 
Foto: Pia Olofsson

Brunnsmusik med toner från förra seklet
Johansforsoktetten var
först ut med Brunnsmusik i
parken på lördagen. De
äldsta melodierna är nära
100 år gamla, från den
tiden då Johansfors musikkår startade 1914.
Emmaboda. Johansfors
oktetten spelar populärmusik från tidigt 1900-tal,
som Gideon Wahlbergs
vals Dansen den går på
Svinsta skär – en melodi
som gjordes känd av Ernst
Rolf. De äldsta noterna är
från 1920-talet.
– Vi var ett gäng ungdomar som hittade några
dammiga gamla notblad i

”Vi var ett gäng
ungdomar som hittade några dammiga
gamla notblad i slutet
av 1980-talet.”
Björn Magnusson
Johansforsoktetten

Emmaboda. Kommunstyrelsen har klubbat en ny
r esepolicy som gäller för all kommunal personal och
förtroendevalda. Resorna ska ske på ett kostnads
effektivt, miljöeffektivt och säkert sätt. Man ska också
överväga om resan kan ersättas med telefon- eller
webbkonferens.

Äldremat
Matsedel för servicehusen,
vecka 23.
Måndag: Wienerfärsbiffar,
potatis, svampsås, lingon.
Alt. Fiskrätt.
Tisdag: Korvgryta med
bacon, ris. Alt. Kycklingpaj
med mangosmak.

tinerad kassler, potatis.
Torsdag: Lasagne. Alt. Sommarsoppa med skinka,
bröd.
Fredag: Revbensspjäll,
potatis, sås. Alt. Pyttipanna,
ägg, rödbetor.
Lördag: Plommonjärpar,
potatis. Alt. Kötträtt.

Onsdag: Panerad fisk, potatis, kall sås. Alt. Ädelostgra-

Söndag: Porterstek, potatis.
Alt. Färsrätt.

Skolmat

bacon, ris.

Matsedel för förskolor och
skolor v 23.
Måndag: Sveriges nationaldag.

Torsdag: Lasagne.

Håkan Karlsson, Sanna Klasson och Björn Magnusson.

slutet av 1980-talet, säger
Björn Magnusson.
Sedan dess har Johansforsoktetten, åtta musiker
som annars spelar i Johansfors musikkår, haft
traditionell brunnsmusik

och gångna tiders dansmusik på repertoaren:
vals, twostep, polka.
Nu satt Emmaboda
publiken i Folkets husparken och lyssnade, men när
det begav sig spelade man

för dansande publik.
– Det var den musik folket fick på den tiden, före
radion till och med, säger
Gunnar Magnusson.
Pia Olofsson

Tisdag: Korvgryta med

Onsdag: Panerad fisk, potatis, kall sås.
Fredag: Pytt i panna, röd
betor.

