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Gunnar Magnusson dirigerade Johansfors musikkår vid
påskkonserten.
Foto: Markus Danielsson

Kåren hyllade
saknad dirigent
Jonathan Jönsson testade flera olika sorters radiostyrda fordon på invigningen.

Foto: Markus Danielsson

Entusiasterna vill
bli internationella

Broakulla. Strax före
konsertens början insåg
arrangörerna att de utplacerade stolarna inte
skulle räcka till i Broakulla Folkets hus. Man
satte raskt ut ett antal
stolar till så att alla i den
välfyllda lokalen fick en
sittplats.

● ●Män blev pojkar på nytt när RC Truckers och Musikfabriken

invigde Sveriges enda inomhusbana för radiostyrda lastbilar och
maskiner. Nu är förhoppningen att ordna en internationell träff.
Långasjö. Det här med att

köra radiostyrda fordon är
något som är tämligen populärt i länder som Norge,
Danmark och Tyskland.
I Sverige har aktiviteten
än så länge inte kommit
lika långt i utvecklingen.
Det vill medlemmarna i
RC Truckers försöka ändra
på.

Under långfredagen tog

föreningen ett stort och
betydande steg i rätt riktning. Då invigde man nämligen det som uppges vara
Sveriges första inomhushall för radiostyrda last
bilar och maskiner. Platsen för det hela är det gamla sågverket i Långasjö.

– Det händer då och då
att det ordnas träffar där
man bygger upp tillfälliga
banor. Skillnaden med
den här banan är att kommer att finnas här permanent, säger Clas-Göran
Franzén som är ordförande i RC Truckers.

RC Truckers satsning på

den nya inomhushallen
görs i samarbete med Musikfabriken. Den sistnämnda föreningen disponerar nämligen bottenvåningen i det gamla sågverket medan RC Truckers
håller till en trappa upp.
– Det känns jättebra att
vi kan samarbeta på det
här viset. Det är ju en nå-

got udda kombination
med musik och radiostyrda fordon. Vi vill ha liv och
rörelse i hela byggnaden,
säger Anders Nilsson från
Musikfabriken apropå
samarbetet.

Musikfabriken passade

för övrigt på att inviga sin
nya replokal parallellt
med aktiviteterna på andra våningen.
– Grejen med den replokalen är att den numera
även är öppen för allmänheten. Det har den inte varit tidigare. Vem som helst
kan komma hit till den
fullt utrustade lokalen, säger Anders Nilsson.
Clas- Göran Franzén

Påskkonserten med
Johansfors musikkår blev
en välbesökt tillställning
på annandagen.
Årets tema var en hyllning
till förre dirigenten Ivan
Wedeborg.

hoppas att anläggningen i
Långasjö bara är precis i
inledningsfasen av något
som kan bli mycket större.
– Vi har bland annat
möjlighet att göra den här
banan dubbelt så stor. Det
finns gott om plats där
bakom, säger han och pekar mot en vägg som utgörs av en stor orange
plastduk.
En annan förhoppning
är att så småningom arrangera en internationell
träff.

När musikkåren satte i
gång spelade man nästan
uteslutande material
som är skrivet av kårens
förre dirigent, Ivan Wedeborg.
– Vi kände att det var
dags för en hyllning till
Ivan, sa kårens ordförande, Håkan Karlsson.
Håkan Karlsson väljer
också att beskriva Ivan
Wedeborg som en dirigent som bland annat tog
hänsyn till varje enskild
musiker i kåren.
Markus Danielsson

Socialchef har anmälts till
polis för försumlighet
Polisanmälan har riktats
mot kommunens socialchef på grund av påstådd
försumlighet.
Emmaboda. Bakom polisanmälan av socialchef
Thomas Svensson står
Roland Finser, som tidigare jobbat med ensamkommande på kommunens HVB-hem i Bussamåla.
Finser menar, att han
smittades av TBC under
arbetet och det har också
konstaterats att han
smittats med sjuk

domen. I polisanmälan
står att läsa, att Finsers
arbetsskadeanmälan
inte fullföljdes genom att
den inte registrerades
vid anmälningstillfället.
”Detta fick till följd att
ytterligare personer blev
smittade, vilket kunde
förhindrats”, står det i
polisanmälan.
Roland Finser jobbar
inte längre för Emma
boda kommun. Han driver även aktivitetsgården
Finder Peaceland i Hulan
öster om Vissefjärda.
Peter Lejon
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Äldremat
Matsedel för servicehusen, vecka 16.
Tisdag: Köttbullar, potatis, gräddsås, lingon. .
Onsdag: Stekt spätta, potatis, remouladsås. .
Torsdag: Bruna bönor, potatis, stekt fläsk..
Fredag: Schnitzel, potatis, sås. Alt. Potatisfrestelse med feta.
Lördag: Köttfärslåda med rotfrukter, potatis. Alt. Kötträtt.
Söndag: Örtkryddad skånestek, potatis. Alt. Färsrätt.

Noterat

Tioårige Tor Skogshus körde radiostyrd lastbil.

Några av de populära fordonen.

PRO. Emmaboda PRO har haft sitt aprilmöte under ledning
av Pia Kotzan. Mötet började med en tyst minut för tidigare
ordföranden Alf Augustsson och sen sjöng Ingrid Svensson
och sånggruppen Kom hör min vackra visa. Kyrksöndagen
blir den 23 april och gökottan den 31 maj. Det informerades
om resan till Köpenhamn – Oslo den 22 maj och sista anmälan är 28 april. Rollatorz underhöll och nästa möte medför
vårbuffé den 10 maj.

