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Ingen har sökt
bygg- och miljöpris
Johansfors musikkår spelade när det i fredags arran
gerades ärtsoppekväll i Broakulla Folkets hus. Foto: Privat

Musikkår och
soppa lockade
rekordpublik
Johansfors musikkår fick
spela för rekordstor
publik under ärtsoppe
kvällen i fredags.
Broakulla. Enligt uppgift har ärtsoppekvällen,
som arrangeras av Broakulla samhällsförening i
Broakulla Folkets hus,
aldrig tidigare varit så
välbesökt. 150 personer
bevistade evenemanget
och en av tilldragelserna
var en konsert med
Johansfors musikkår.
Den här gången hade kåren valt att införa popmusiken i repertoaren
och under konserten
framfördes s ålunda väl-

kända nummer av såväl
Michael Jackson och Chicago som David Bowie.
– Jättekul att så många
kom och roligt att kunna
sätta publikrekord, säger
kårens
ordförande
Håkan Karlsson.
Närmast på programmet för musikkåren står
adventskonserten
i
Algutsboda kyrka den 27
november tillsammans
med kyrkokören.
– Roligt är att vi nu har
flera ungdomar i kåren.
På konserten i fredags
hade vi tio musiker som
är i tonåren, säger Håkan
Karlsson.

● Ansökningstiden till kommunens bygg- och miljöpris går ut

den 31 oktober.
● Än så länge har ingen lämnat in ansökan.
Emmaboda. Under de
s enaste åren har intresset
för bygg- och miljöpriset
avtagit. Det delas årligen
ut av bygg- och miljönämnden och i fjol delades
det bara ut ett byggpris,
miljöpriset hade 
ingen
ansökt om. Byggpriset
gick 2015 till Sven och
Gunnel Astevall som gjort
stora insatser med sin fastighet i Emmabo söder om
Lindås, det före detta
Emmabo gästgiveri som

har anor tillbaka till medeltiden.
I år har ingen sökt varken bygg- eller miljöpriset.
Den totala penning
summan är 20 000 kronor

Bo-Eddie Rossbol (S) meddelar att det ännu finns tid att söka
bygg- och miljöpriserna.
Foto: Peter Lejon

och den är jämnt fördelad
medan de båda prisen.
– Vi tycker att det är
märkligt att ingen söker,
för vi vet att det på flera

håll gjorts stora insatser
inom såväl bygg som miljö.
Men ansökningstiden är
alltså inte ute ännu. Det
finns alltjämt ganska gott

om tid att ansöka om
priserna, säger bygg- och
miljönämndens, tillika
kommunfullmäktiges,
ordf örande
Bo-Eddie
Rossbol (S).
Bygg- och miljöpriset
delas liksom bildningsnämndens kulturstipendium och hedersomnämnande ut i samband med
kommunfullmäktiges
julbord efter höstens sista
fullmäktigemöte i december.
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Kvinna stoppade inbrott
Emmaboda. När kvinnan på måndagskvällen kom
hem till Broakullavägen efter en promenad med hunden upptäckte hon hur någon stod och försökte bryta
upp en dörr till en verkstad vid bostaden. Då sprang
personen från platsen efter att ha försökt göra inbrott.
Kvinnan har bara ett svagt signalement på inbrottstjuven; att det var en yngre man.

Träningsväska stals ur bil
Lindås. På torsdagseftermiddagen eller kvällen blev
en ruta på en bil parkerad på Stålvägen i Lindås
sönderslagen. En träningsväska innehållande bland
annat plånbok och glasögon, har sedan stulits.

Handikappcykel stulen

Konst- och hantverksgruppen i Lessebo kommun består bland annar av, från vänster, Irene Danielsson, Wivi Lindquist, Mari
anne Nilsson, Gudrun Wollfram, Carl-Gunnar Nilsson och Anne Nygren.
Foto: Peter Lejon

Emmaboda. På tisdagen anmäldes en stöld av en trehjulig handikappcykel. Den har stått parkerad inne i
ett trapphus och har troligtvis blivit stulen någon
gång under helgen.

Konstnärer från Lessebo på grannvisit

Noterat
Bowling. PRO-bowling, resultat, damer: 1) Laila Sculac, 144
poäng. 2) Inga-Lill Håkansson, 142 p. 3) Siv Widerstedt, 141
p. 4) Laila Svensson, 140 p. 5) Birgitta Aronsson, 136 p.
Herrar: 1) Rolf Karlsson, 170 p. 2) Lars-Gösta Karlsson, 166
p. 3) Martin Svensson, 161 p. 4) Gösta Almgren, 158 p.
5) Anders Andreasson, 156 poäng.
Bridge. Emmaboda bridgeklubb har spelat en ny omgång.
Resultat: 1) Katarina Freitag/Lars Moquist, 159 poäng.
2) Joel Henriksson/Hans Sunesson, 143 p. 3) Johan Hermansson/Anna-Lisa Arvin, 143 p. 4) Jörgen Steen/Göte
Nissinen, 142 p. 5) Jan-Erik Björnsson/Björn Björnlund, 140
poäng.

Det är inte långt mellan
Emmaboda och Lessebo,
men trots det har inte
Konst- och hantverks
gruppen i Lessebo kom
mun gemensamt ställt ut
i Emmaboda tidigare.
Emmaboda. Nu, däremot,
visar ungefär hälften av
gruppens medlemmar
sin konst på Emmaboda
bibliotek. Det är kommunen som håller i utställningen som pågår fram till
den 9 november. Gruppen

har
som
helhet inte visat upp sina arbeten i Emmaboda tidigare, men däremot har
enskilda medlemmar gjort
det. För Emmaboda
publiken är kanske Wivi
Lindquist och Kerstin
Mörk-Löfgren s ärskilt bekanta.
– Vi har vår lokal på Intaget i Lessebo, den äldre
delen av pappersbruks

området. Där anordnar vi
kurser och har utställningar, men ateljéerna har vi

där hemma, sade Marianne Nilsson.
Konst- och hantverksgruppen i Lessebo kommuns utställning spänner
över många konstnärliga
uttryck och tekniker; olja,
akvarell, foto och textil.
Gruppen har 30 medlemmar och av dem medverkar 16 på utställningen på
biblioteket.
– Liksom många andra
grupper av det här slaget
vill vi gärna ha fler medlemmar, men man måste

vara bosatt i Lessebo kommun, sade Gudrun Wollfram.
Medverkande konst
närer är, förutom de
nämnda, Johanna Bergqvist, Ellie Bijl, Irene
Danielsson, Gunilla Holmevi-Nilsson,
Georg
Jeppsson, Carl-Gunnar
Nilsson, Anne Nygren, Iris
Puttonen, Ulla-Britt Stenfält, Eva Sjöblom, Maud
Sjöström-Franzén och
Mona Wirkander.
Peter Lejon

