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Värnamo Nyheter torsdag 8 mars 2007

Tradefeldts Cykelaffär N. Storgatan 11, Gislaved Tel 0371-51 12 10
Bengts Motorservice Nissastigen 7, Skeppshult Tel 0371- 361 22
Värnamo Såg & Motortjänst Vitarörsvägen 2, Värnamo Tel 0370- 126 12

VÄRNAMO (VN)Ungefär 100 studentlä-genheter för högskolestu-derande inom 3–4 år, hurordnar man det i bostads-bristens Värnamo?Plockar fram alla ledigautrymmen som finns att till-gå eller bygger nytt på ettområde som skulle kunnautvecklas till ett riktigt cam-pus så småningom?
– Vi får inte glömma bort frå-gan och sedan plötsligt stå utanbostäder om 3-4 år. Jag kommeratt plocka fram den här frågan ialla sammanhang framöver, sä-ger Jan Hultegård, VärnamoNäringsliv.

– Det är otroligt viktigt ochjag tror det är betydligt svårareän man anar, säger Hans Fag-her, Värnamo City.

Han påminner om hur mycketkritik Jönköping fick när manbörjade bygga ut sin högskolautan att ha tillräcklig tillgång påbostäder.

100 bostäder rimligt300–400 studenter kanske intebehöver bostad, men Jan Hulte-gård och Hans Fagher tror intedet är orimligt att 100 vill hadet. 
En undersökning Hans Fag-her låtit göra via FinnvedensGymnasium visar dessutom attman kan förvänta sig att ungefärhälften vill ha eget boende, intestudentkorridor.

100 lediga lägenheter går inteatt uppbåda i Värnamo i dag.
Finns inte idag– Det är kris i Värnamo i dagoch processen för att få frammer är ju rätt lång, säger Karl-

Erik Söder, marknadschef påFinnvedsbostäder.– Vi har ingenting ledigt, sä-ger Fredrik Almqvist på VärnaboAB, en av de stora bostadsaktö-rerna.
– Det finns en del smålägen-heter, men det räcker inte, sägerNiclas Bergman på Nivika Fas-tigheter AB, även han medmånga bostäder.

Mycket annat förstÄr det kommunala Finnveds-bostäder, som än en gång skavara loket och dra igång eventu-ell nybyggnation?– Det har vi inte diskuteratän. Vi måste först verkställa detvi håller på med, säger LarsLejon (c), Finnvedsbostädersordförande.
Lars Lejon påpekar att manredan har 5-6 projekt på gång.Byggnation på Vråen är ett som

ligger i faggorna, men det är in-te tänkt som studentbostäder.
Ett studentområde?Niclas Bergman i sin turtycker frågan är jätteviktig, mensäger att hans företag är mer aven förvaltare än nybyggare.Man har inga ekonomiska möj-ligheter till byggen. Han hoppasmer på Finnvedsbostäder ochtalar om att kommunen kanskeborde hitta ett tomtområde somär stort nog för att på sikt kunnautvecklas till ett helt studentom-råde. Det finns till exempelmark på gamla lasarettsområ-det, vilket skulle kunna varalämpligt.

– Det finns ju tid till byggna-tion. Om alla vill så blir inteheller processen så lång. Det tarett år att fixa. Allt går att lösa,säger Fredrik Almqvist och me-nar att Värnabo ställer sig posi-

tivt till att ”vara en spelare” isammanhanget även om han änså länge bara följt frågan på dis-tans.
Jan Hultegård betonar dockatt nybyggnation inte behövsför att täcka hela behovet. 

Olika önskemål– Man måste komma ihåg attstudenter är individer. En delvill bo så billigt som möjligtoch kan tänka sig dela bådekök, toa och dusch. Andra kantänka sig betala 4 000–5 000kronor för en egen lägenhet.Därför menar han att manmåste mobilisera på olika fron-ter. Det kanske till och medfinns privata fastighetsägaresom kan tänka sig bygga omkällaren för att skapa student-rum.

LEENA NISKANENleena.niskanen@varnamonyheter.se

JÖNKÖPINGS LÄN (VN)4 600 långtidssjuk-skrivna personer i Jönkö-pings län ska utredas avFörsäkringskassan.Syftet är att ”hitta” ar-betsförmåga och hjälpamänniskor tillbaka till ar-betsmarknaden.

Satsningen – som genom-förs av Försäkringskassanoch Arbetsförmedlingen inära samarbete – omfattarhela landet. Under 2007 och2008 ska totalt 150 000 per-soner utredas. Av dem finnscirka 4 600 i Jönköpings län.Satsningen riktar in sig påtvå grupper av människor:de som har varit sjukskrivna imer än två år och de som harnågon form av tidsbegränsadsjukersättning (räknat vidårsskiftet). I Jönköpings länomfattar dessa grupper om-kring 1 100 respektive 3 500personer.

Fördjupad utredningFörsta steget är att under-söka hos vilka det finns enchans att situationen kan för-ändras.
– Där det redan har gjortseller finns en plan på rehabi-litering gör vi inget i det härprojektet, påpekar Eric Win-bladh, försäkringschef vidFörsäkringskassan i Jönkö-ping.

I de fall där en förändringbedöms möjlig blir nästasteg ett personligt samtal ochen fördjupad utredning. Iden utredningen – som tarnågra veckor att genomföra– bedöms såväl den medicin-ska situationen som arbets-förmågan.
Därefter ska den enskildefå stöd att ta sig in på arbets-marknaden – antingen viainsatser från Försäkringskas-san och Arbetsförmedlingeneller via arbetsgivaren.– Arbetsgivarna har an-svar för att rehabilitera enanställd. De har till och medansvar att se till att de an-ställda inte blir sjuka. Ar-betsgivare har också skyl-dighet att pröva omplace-ringar, poängterar Eric Win-bladh.

Bra resultatI landet satsas omkring enhalv miljard kronor. I Jön-köpings län – där sju hand-läggare kommer att avdelastill projektet – handlar detom cirka tolv miljoner kro-nor.
Eric Winbladh är myckethoppfull inför det han kallaren generalinventering. Vidförsöksverksamhet i VästraGötaland såg man möjlighetatt gå vidare med en fördju-pad utredning i 35 procentav fallen.

– Om 15–20 procent kangå vidare så skulle det varafantastiskt, säger Eric Win-bladh.
Försäkringskassan har in-te satt en siffra på hur mångaman hoppas få tillbaka ijobb.

– Men det skulle vara enseger för de som kan gå till-baka, säger han.Att det för statens del ock-så handlar om att spara för-säkringspengar tycker EricWinbladh inte är något atthymla med.
– Men om man har en ar-betsförmåga till 50 procentså ska man försörja sig självtill 50 procent. Men är mansjuk så ska man självklart hastöd, säger han.

Det finns ingen risk attmänniskor kommer atthamna mellan er och Ar-betsförmedlingen?– Nej, vi kommer att arbe-ta oerhört tight tillsammansoch det kommer att ske ett”överlämnande” av kunden,säger Eric Winbladh.
HENRIK TIMNERhenrik.timner@varnamonyheter.se

F-kassan
satsar på
långvarigt
sjukskrivna

Studenboenden svår nötHundra lägenheter kan behövas om ett par år – vem ska bygga dem?

Hitta boende. Behov av 100 studentbostäder är ingen orimlighet om Värnamo inom tre eller fyra år kommer att ha 300–400 högskolestuderande.
Foto: SCANPIX

Stor däckstöldi Vimmerby
VIMMERBY (TT)150 dubbade vinterdäckvärda 95 000 kronor stalsfrån ett företag i Vimmerby ihelgen. Tjuvarna bröt uppden container på företagetsområde där däcken förvara-des, skriver Vimmerby Tid-ning. Tjuvarna lastade san-nolikt över däcken till ettstörre fordon, enligt tidning-en. Stölden sätts i sambandmed ett liknande inbrott dådäck stals för ett par måna-der sedan i Vimmerby.

VÄRNAMO (VN)I dag lyfts Moma-model-len, ett arbetssätt somska öka elevernas intres-se för matematik, fram påen matematikkonferens iMalmö.
Modellen har skapatsav två lärare på Gröndals-skolan i Värnamo.

Det är två åttondeklasser påGröndalsskolan som sedan 1,5år tillbaka använder Moma-modellen i matematikunder-visningen. I enkla ordalagbygger arbetssättet på att varvaden abstrakta matematikenmed mer konkreta inslag.– Det ska bli mer lustfyllt,säger läraren Tommy Johans-son som tillsammans med

kollegan Johan Klingberg ut-arbetat arbetssätet som enmotvikt till det vikande mate-matikintresset bland elever-na.
Inför representanter från ett60-tal kommuner samt Skol-verket, Nationellt centrum förmatematik och Myndighetenför skolutveckling ska model-len i dag presenteras.Tommy Johansson uppleversjälv att intresset för matemati-ken har ökat påtagligt i det tvåpilotklasser på Gröndalssko-lan som just nu använder ar-betssättet.

– Resultaten har tydligt för-bättrats och det skiljer sig ock-så ganska mycket i attityd, sä-ger han.
OSCAR MAGNUSSONoscar.magnusson@varnamonyheter.se

Värnamomodell i fokus på matematikkonferens

Nyheter
i korthet

Många på kontaktmöteVÄRNAMO (VN)Cirka 110 personer deltog när Värnamo Internationella Vänner
ordnade en träff för svenska värdpersoner och invandrare. Temat
var Dominikanska Republiken, som Eddie och Theresa Eriksson
berättade om.

Eddie kommer från Dominikanska Republiken och är spansk-
talande. En mycket intressant berättelse om republiken följde.
Dominikanska Republiken ligger i Karibien mellan Nord- och
Sydamerika.

Ett annat tema på mötet var bakverket semlan, som Röda
Korsets Märit Johansson berättade om. Fem olika tolkar deltog
för att kunna översätta till respektive språk. Träffen avslutades
med att alla bjöds på kaffe och semla.Värnamo Internationella Vänner består av SV Finnveden,
NBV, Svenska Kyrkan, Röda Korset och Invandrarbyån i Värna-
mo kommun. I dag består nätverket av cirka 50 värdpersoner
där många av dem består av olika familjer. Ett stort och omfat-
tande arbete har lagts ned på denna verksamhet sedan det bilda-
des förra sommaren.

Kulturträff. På det internationella mötet visades bland an-
nat ringdansens konst upp.

Foto: PRIVAT

I Värnamo Nyheter
förs den

lokala debatten

VÄRNAMO (VN)Ju tidigare barnen lär kän-na teknik desto bättre.Det menar kommunensJohan Johansson och Char-lotta Lönegård, som i tis-dags ledde ett annorlundaföräldramöte på Ekbackensförskola.

Det började med att barnensjälva hade undrat vad somegentligen händer på ett föräl-dramöte.
De ville gärna vara med påett. Personalen på Ekbackensförskola kontaktade CharlottaLönegård och Johan Johansson,som har en utvecklingstjänstunder barn- och utbildningsför-valtningen med syfte att intro-ducera teknik för barn mellanett år och upp till årskurs fem.Kontakten slutade med att deblev inbjudna till Ekbacken föratt berätta mer.

ExperimenterandeNär de i tisdags besökte för-skolan var det för att ge barnenmöjlighet att experimenteramed teknik, och att göra det till-sammans med sina föräldrar.– Vi vill få småknattarna atttycka det är kul med teknik. Jutidigare de kommer i kontaktmed teknik desto bättre, sa Jo-han Johansson, som menar attdet är kunskaper de också kanha nytta av i sitt vardagsliv.Ett trettiotal föräldrar kom tillmötet och experimenterandetvar uppdelat i tre stationer.
”Det är roligt”Vid en av stationerna skullebarnen tillverka en bil av rundaträbitar, mjölkkartonger och enballong.

Något Fanny Johansson, 4 år,tyckte var skojigt.– Det är roligt att det är enballong med på bilen. Om manblåser i den så åker bilen framåt,förklarade hon.

Även hennes mamma KatrinJohansson var positiv till det al-ternativa föräldramötet.– Det är jättebra. Barnentycker att det är spännande attexperimentera och kanske kandet ge ett fortsatt intresse förteknik, sa hon.
Mattias Svensson, pappa tillHugo, var även han positiv:– Det är bra att få tid och göranågot aktivt tillsammans medsina barn, tyckte Mattias Svens-son, som byggde en träsnurratillsammans med sonen.

”Det är unikt”Konceptet med ett kombine-rat föräldra-barn-möte med tek-niken i fokus är ett hittills gan-ska oprövat kort. Charlotta Lö-negård vet ingen annan kom-mun där det prövats på sammasätt.
– Det är unikt och jättespän-nande. Det vi vill är att pedago-gerna ute på skolorna vi besökerska komma igång och börja job-ba mer med teknik tillsammansmed barnen, säger hon.Och bakgrunden till varförhon tillsammans med Johan Jo-hansson, lärare på Gröndalssko-lan, valde att dra igång projektettalar för sig självt.

Som fågelholkar– Jag märkte att många av deelever som började sjuan intevar alls bekanta med begreppetteknik. De satt som fågelholkarnär jag skrev ordet på tavlan,berättar Johan Johansson.Föräldramötet avslutadesmed kaffe och fika.
LINUS BJÖRKESTEDTlinus.bjorkestedt@varnamonyheter.se

Tekniktema på annorlunda föräldramöte

Samarbete. I tisdags var det tekniken som stod i fokus på Ek-
backens förskola. Här försöker Noah Karlsson att borra ett hål
i en träbit för att tillverka en färgglad snurra. Pappa hjälpte till.Foto: LINUS BJÖRKESTEDT

En bil. Fanny Johansson medmamma Katrin hjälptes åt attbygga en bil med hjälp avmjölkkartong och en ballong.
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Kommunfullmäktige sammanträder
Torsdag 2009-03-26 , kl 18.30, i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Värnamo

Information:
- Hans Fagher, Värnamo City AB - Åza Rydén, Värnamo Näringsliv AB- Eva Thörn, Värnamo Turism och Besöksnäring ekonomisk      förening
- Rickard Carlsson, Mediacenter- Mats Hoppe, kommunens ekonomiska läge
Ärenden:
- Interpellationer och frågor.- Kommunens ekonomiska läge. - Gc-väg norr om nya kyrkogården.- Delegation biträdande kommunchef. - Sporthallen om- och tillbyggnad samt byte av vattenrening, anvisning av medel. 

- Värnamo City AB – årsredovisning 2008. - Värnamo Näringsliv AB – årsredovisning 2008. - Värnamo Turism och Besöksnäring ekonomisk förening – årsredovisning 2008.
- Finansiering av projektering och byggande av väg 151 förbi Värnamo Ljussevekaleden. - Motioner.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet.
Allmänheten hälsas välkommen att närvara.
Kommunfullmäktigesammanträdet direktsänds i Värnamo Närradio FM 98,1.

Kommunfullmäktiges kungörelse finns på kommunens hemsida www.varnamo.se 

Christer Fjordevik Mats HoppeOrdförande Kommunchef

www.varnamo.se

Informerar

P å Campus Värnamo igamla gummifabrikenvar det informationsträff itisdags kväll. Förhoppningenvar att 40–50 personer skullekomma men det blev närmare70 som kom för att höra vad deolika KY- och högskoleutbild-ningar har att erbjuda. På platsfanns program-, utbildnings-och it-ansvariga samt represen-tanter från företagarna för attsvara på frågor.
Bland de olika programmenvar det framför allt teknikut-bildningarna som lockade. Er-win Fredy från Gislaved var in-tresserad av 3D-teknik.

– Jag vill få lite mer informa-tion så man kan bestämma sigför att söka eller inte, säger han.Det var fler som hade sammautgångspunkt som honom. Mar-tin Gustafsson hade åkt frånVäxjö.
– Jag är väldigt intresserad avdet här med 3D-teknik och villfå mer information om utbild-ningen här.

*

FÖR ATT KOMPLETTERA det re-dan befintliga 3D-teknikpro-grammet kommer det till höstenatt starta en utbildning med in-riktning på produktion inom3D. Där ska man lära sig att gåhela kedjan från idé till en färdigprodukt. Ett behov som närings-livet har saknat, enligt Åza Ry-dén, vd på Värnamo Näringsliv.– Det är det som är fram-gångskonceptet när näringslivet

påpekar behoven som finns, sä-ger Åza Rydén.
Josefin Molander, Gislaved,Sofia Norberg, Anderstorp, ochSofia Enocson, Anderstorp, varalla tre där för att höra mer ombutikschefsprogrammet.

– Jag ska förmodligen sökadet, säger Sofia Norberg.
– Jag vet inte än om jag skasöka, men jag är intresserad,säger Sofia Enocson, som harsikte på att arbeta i en klädbu-tik.

Värnamo
Godmorgon

Hör gärna av Dig om
Du har något roligt att berätta.Ring och tipsa oss på: 0370–30 06 00E-post: redaktion@varnamonyheter.se

Det händer
Torsdag 19 mars
Bio
Metropol, Värnamo, kl 19.30. Män som hatar kvinnor.
Utställning
Cupolen, Värnamo, kl 10.00–17.00. Bob Matsons målningar.Konstarkivet, Värnamo, kl 12.00–17.00. Wegner-möbler ur Van-dalorums samlingar.
Penseldraget, Bredaryd, kl 16.30–18.00, Jackie Lynd-Johanssonställer ut målningar.
Stadsbiblioteket, kl 10.00–19.00. Elever från Värnamo folkhög-skola visar designade klänningar.
Sagostund
Vråens bibliotek, kl 10.00.

Bad
Simhallen, Värnamo, kl 7.00–9.00, 13.00–20.00.
Bibliotek
Stadsbiblioteket, kl 10.00–20.00. Bors bibliotek, kl 15.00–17.00.Bredaryds bibliotek, kl 10.00–13.00. Forsheda bibliotek, kl 14.00–19.00. Rydaholms bibliotek, kl 10.00–13.00. Vråens bibliotek, kl 10.00–12.00 och 12.30–17.00.

Fredag 20 mars
Bio
Bio Metropol, Värnamo, 19.30. The Wrestler.
Utställning
Cupolen, Värnamo, kl 10.00–17.00. Bob Matsons målningar.Konstarkivet, Värnamo, kl 12.00–17.00. Wegner-möbler ur Van-dalorums samlingar.
Stadsbiblioteket, kl 10.00–19.00. Elever från Värnamo folkhög-skola visar designade klänningar.
Bad
Simhallen, Värnamo, kl 13.00–20.30. 
Bibliotek
Stadsbiblioteket, kl. 10.00–19.00.

Butikschefer? Josefin Molander, Gislaved, Sofia Norberg, Ander-storp, och Sofia Enocson, Anderstorp, var alla tre ute efter att fåveta mer om butikschefsprogrammet.

Intresserade. Mats,
Annika och Martin
Gustafsson hade
åkt till Värnamo från
Växjö. – Jag är väl-
digt intresserad av
det här med 3D-tek-
nik och vill få mer
information om ut-
bildningen här, sä-
ger Martin.Många intresserade av utbildning

Kö. Närmare 70 personer kom till informationsträffen i gamla gummifabriken för att höra vad de olika utbildningarna kan erbjuda.

Nyfiken. Erwin Fredy, Gislaved, anmälde sig till 3D-teknik för attse om det var hans grej. Anette Sandbacka skriver in honom.

SOFIE
ERIKSSON
sofie.eriksson
@varnamonyheter.se

lennart.boberg
@varnamonyheter.se

LENNART
BOBERG
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Hjälp. Johan Svensson, Värnamo, får hjälp att hitta rätt av An-ders Sahlsten. Johan är intresserad av produktionsutveck-ling.

BREDARYD (VN)
Körkafé i lördags och vis-ning av afrikanska bilder isöndags.
Det var en intensiv helg iBredaryds församling.

Kören Blandade Röster an-ordnade två körkaféer i lördags,ett med fika och ett med mat.Kaféerna lockade 80 besökarevardera och drog in 11 780 kro-nor som skänks till ”Hela Värl-den”.
Kören bjöd på både återvin-ningsrap, Abba-medley, visoroch musikalsånger.

Efter högmässan i söndagsgästade Ida och Lydia Anders-son kyrkkaffet. De visade bilderoch berättade om sin Afrikare-sa.
De berättade bland annat hurde använt de 15 266 kronor somsamlades in i Bredaryds kyrkapå annandag jul.
De har använts till ett projekt iEtiopien. Bland annat har detköpts in en gunga till barnhem-met, en dator och pengar harlagts undan till transportkostna-der och skolmaterial.

Kyrkkaffet inbringade 940kronor som går till ”Hela värl-den”.

Körkafé. Kören Blandade Röster lockade sammanlagt 160åhörare till sina två körkaféer. Foto: PRIVAT

Körkafé och afrikanskbildvisning i Bredaryd
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ARMANI JEANS

BOSS ORANGE

CORNELIANI

ESSENTIEL

FRIGO

GANT

HUGO

HUGO BOSS

JAGGY

JOSEPHINE

ODD MOLLY

OSCAR JACOBSON

POLO RALPH LAUREN

RARE

ROSNER

STENSTRÖMS

SET

TIGER

Vi lämnar

20%
Herr & Dam
i båda våra butiker
Värnamo och Jönköping.

Kom och fira med oss!

Fribergs 80 år
1929 - 2009 

- ERFARENHET FRÅN FÖRR - KÄNSLA FÖR DET SENASTE -

FRIBERGS
Storgatsbacken 21 Värnamo

www.fribergs.com A6 Center Jönköping

Lördag 28 mars – årets största stormarknad!

Musikkåren Lyran möter våren genom 
vår stad kl 11.00 • Festival/Tivoli • Porschestreet 
på Lasarettsgatan (se utförligare annons i dag) • Snålkörningsrally

Öppet i 
butikerna 
till kl

1600
• 6 uttagsautomater i centrum • Musik på stan • Lördagar och söndagar fri parkering, 1900 platser

Över 
100 knallar!

Med vissa 
undantag!

VÄRNAMO | Fler än vanligt sök-
te sig igår, tisdag till arbets-
förmedlingens lokaler i Vär-
namo. Det var nämligen
utbildningsmässa, med
representanter för ett flertal
lärosäten på plats.

Christine Karlsson från
Värnamo berättade att hon
för sex veckor sedan blev av
med sitt industrijobb. Men
redan tidigare hade hon pla-
ner på att utbilda sig till häl-
socoach. Fast då på distans,
parallellt med jobbet.

– Det finns inget positivt
med att vara arbetslös, men
kanske att man får en extra

spark i baken, sade hon.
Nu har Christine

bestämt sig för att söka
utbildningen till hälsocoach
som Högskolan på hemma-
plan anordnar i Gislaved.

Från vuxenutbildningen i
Gislaved kom Pia Nilsson.
Hon berättade bland annat
om planerna på att inom
regeringens nya satsning
Yrkesvux anordna elpro-
gram, industriprogram trä
och kurs i yrkessvenska.
Lite svårt att informera om
utbildningarna var det
dock, eftersom man inte
förrän 15 april får besked
om statsbidrag beviljas så

att de kan bli av.
– Men det har vi skrivit i

våra broschyrer också.
Även representanter från

bland annat GKC, Campus
Värnamo och Värnamo
folkhögskola fanns på plats
under dagen, som var en
gemensam satsning för
Gnosjö, Gislaveds och Vär-
namo kommuner.

LENA GÄRDEMALM
lena.gardemalm@finnveden.nu

Utbildningsmässa lockade många

Sex veckor efter att hon blivit
av med industrijobbet har
Christine Karlsson bestämt sig:
hon ska utbilda sig till hälso-
coach.  Foto: Lena Gärdemalm
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VÄRNAMO (VN)
Företagsfabriken, som hyr ut kontorslokaler
till nystartade företag och hjälper dem på
olika sätt att komma i gång, har nu fyllt kon-
toren med tio entreprenörer – och flera står i
kö. 

– Vi jobbar på att skaffa fler kontor, det
ska nog gå, säger Sanne Fandrup, affärsråd-
givare och koordinator för Värnamo Nä-
ringsliv AB.

Monica Bengtsson

Allt uthyrt i fabriken
VÄRNAMO (VN)
Polisen i Värnamo har fått en anmälan om kränkningar
på nätet. Personen berättar i en skrivelse om en man
som driver en hemsida där han förolämpar och kränker
andra människor. Enligt anmälaren finns det inlägg
med nationalistiskt och antisemitiskt budskap som rik-
tar sig mot anmälaren och hennes make. Anmälaren
skriver att mannen hotat och bedrivit utpressning mot
journalister som har skrivit om ett visst ämne.

Ärendet har skickats vidare till Justitiekanslern för
prövning. Sofie Eriksson

VÄRNAMO (VN)
På måndag morgon ska Åbron
och Pilgatan fram till rondellen
Dr Lundskogs plats (vid Sten Stu-
res) stängas av för trafik för två
månader framåt fram till slutet av
oktober. Då inleder nämligen tek-
niska kontoret arbetet med att
bygga om Åbroparkshörnan till
gårdsgata i samma stil som cen-
tralplan och Sundins plats. Det

innebär att vägbanan höjs och att
man lägger på smågatsten. I sam-
ma veva bygger man om Pilgatan
fram till Dr Lundskogs plats.
Även här höjs vägbanan i syfte att
minska översvämningsrisken i
området in mot centrum. Då kan
man också höja vallen mellan
Åbroparken och Pilgatan. Hela
projektet beräknas ta cirka tre må-
nader. Leena Niskanen

Åbron stängd i två månader

Elim - Rydaholm
Tisdag kl 15.00 (obs tiden) för
pensionärer och daglediga
med Bernice och Björn Printz.
Ämne: En fängslande uppgift i
fångvården, sång och musik av
Bernice Printz. Servering.
Välkomna!

KYRKANS KÖRER
I RYDAHOLM

Våga sjungkören tisdagar kl 18.45 
i förs.hemmet. Start 1 sept.
Kyrkokören onsdagar kl 18.00
i förs.hemmet. Start 2 sept.
Cecilia Vocalis onsdagar kl 19.30
i förs.hemmet. Start 2 sept.
Barncafé fredagar kl 10.00
i förs.hemmet. Start 4 sept.
Barnkör 4-6 år fredagar kl 14.00
i förs.hemmet. Start 4 sept.
Barnkör från 7 år fredagar kl 15.00
i förs.hemmet. Start 4 sept.

Gruppträningen 
startar v. 36
0370-801 25

RYDAHOLM

BREDARYD

KTH vill jobba med Värnamo
VÄRNAMO (VN)
VVBGC och Campus Värna-
mo står i fokus när
Kungliga tekniska högsko-
lan, KTH, jobbar för ett nytt
nationellt förgasningscen-
trum för forskning och ut-
bildning.

– Att då ha en sån an-
läggning som den i Värna-
mo att tillgå, det är jävligt
bra rent ut sagt, säger for-
skaren Krister Sjöström,
mannen bakom planerna.

VVBGC med Växjö universitet
plus Campus Värnamo plus
KTH är lika med ett koncept
som kan bidra till att lägga
grunden för en fortsättning för
Värnamoanläggningen, skapa
ännu ett steg i den växande
högskolan i Värnamo och även
bidra till att skapa ett nationellt
förgasningscentrum med alla
gasaktörer i landet.

– Vi tror förgasning kom-
mer att bli en stor sak framöver
och anläggningen i Värnamo är
enligt min uppfattning central i
det sammanhanget. Anlägg-
ningen är mycket intressant ur
demonstrationssynpunkt, säger
Krister Sjöström, som har job-
bat med förgasning i 30 år och
nu är i färd med att skapa en
förgasningsgrupp på KTH.

Inom energiforskningen är

man nämligen ganska överty-
gad om att andra drivmedel än
bensin på allvar måste fasas in
förr eller senare. Därför är för-
gasning intressant.

Utbildningar behövs
– Men då måste man också ha
kunskap på alla nivåer, inte
minst också vad gäller teknisk
personal, säger Krister Sjö-
ström apropå behovet av ut-

bildningar i sammanhanget,
varav en del mycket väl skulle
kunna lokaliseras till Värnamo.

Hur utbildningsinsatserna
inom ramen för KTH är tänkta
att se ut vågar han dock inte ge
sig in på än, eftersom mycket
arbete återstår innan man kom-
mer så långt. VVBGC (Växjö
Värnamo Biomass Gasification
Centre) har däremot redan in-
lett samtal med Campus Värna-

mo om möjligheterna till nya
utbildningar. I första steget ta-
lar man om anläggningens eget
behov av utbildad personal och
hoppas på start hösten 2010 för
en tvåårig utbildning på Cam-
pus i samarbete med VVBGC:s
ägare, Växjö universitet.

Kräver ombyggnad
Hur det nationella förgasnings-
centrat i slutänden kommer att

se ut kan inte Krister Sjöström
säga i dag, men tanken är att
det ska ledas av KTH med
Chalmers och universitetet i
Luleå som ytterligare två no-
der. Värnamo skulle då ingå i
KTH:s del. Diskussioner pågår
med universiteten samtidigt
som man jobbar för att knyta
till sig de olika varianter av an-
läggningar som bland annat,
förutom Värnamo, finns i Gö-
teborg och Norrland. I bästa
fall kommer man att i oktober
ha formulerat en ansökan till
Energimyndigheten om pengar.
Krister Sjöström räknar med en
totalbudget på 30 miljoner kro-
nor per år för förgasningscen-
trat och hoppas att myndighe-
ten, näringslivet och högsko-
lorna vill stå för varsin tredje-
del.

Kruxet för Värnamo?
VVBGC har ännu inte säkrat
de 400 miljoner kronor, som
krävs för att bygga om biogas-
anläggningen till den mer kva-
lificerade demonstrationsan-
läggning KTH gärna vill se och
som man på VVBGC menar är
nödvändigt för att skapa en
fortsatt framtid för verksamhe-
ten.

KTH har Värnamofokus. Från Kungliga tekniska högskolan kastar man blickarna mot Vär-
namo där VVBGC:s anläggning och Campus Värnamo skulle kunna bidra till ett nationellt
förgasningscentrum. Foto: KTH 

✔ Kungliga tekniska högskolan, KTH, är Sveriges största
tekniska universitet med en tredjedel av landets forskning
och ingenjörsutbildning från naturvetenskap till alla grenar
inom teknik, arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplane-
ring, arbetsvetenskap och miljöteknik.
✔ Skolan har cirka 12 200 helårsstudenter, 1 500 aktiva
forskarstuderande och 3700 anställda.
✔ Forskningen bedrivs på KTH, men skolan har också ett
antal nationella och lokala kompetenscentra knutna till sig.
KTH har även omfattande internationella forsknings- och
utbildningsutbyten.

Källa: KTH

KTH

– utbildning och forskning kring förgasning lockar

Text:
LEENA
NISKANEN
leena.niskanen
@varnamonyheter.se

Hundviken kan bli hundbad nästa sommar
VÄRNAMO (VN)
Hundviken vid Osudden blir
ett hundbad nästa sommar,
om Socialdemokraternas
kommunfullmäktigegrupp
får bestämma.

– Man behöver inte ens
byta namn på platsen, sä-
ger Lillemor Örn Skogberth
(S), andre vice ordförande i
fritidsnämnden.

I sommar har bristen på platser
där hundar kan bada varit tyd-
lig. Det skriver partikollegorna
Lillemor Örn Skogberth, Billy
Mähler och Anders Ferngren i
en motion till kommunfullmäk-
tige. De tycker att den lilla
strandremsan norr om seglar-
bryggan, som av vissa kallas
för Hundviken, passar bra som
hundplats.

– Om platsen inte heter
Hundviken kan vi gott döpa
den till det, säger Lillemor Örn
Skogberth.

”Inga hygienproblem”
Hon påpekar att Osudden är
stor och att det gott och väl
ryms en hundbadplats där utan
att badande kommer att störas.
Det innebär inte heller några
hygienproblem, menar hon.

– Jag tror att småbarn kissar
och bajsar mer i vattnet än vad
hundar gör. Hundar är dessut-
om tränade att göra sina behov
när man är ute och promenerar
med dem, säger Lillemor Örn
Skogberth.

Följt debatten i VN
Lillemor Örn Skogberth och
Billy Mähler säger att de har
följt debatten i Värnamo Ny-
heter för och emot en allmän
hundbadplats, och de kände
att de ville ta upp frågan poli-
tiskt.

– En allmän hundbadplats
skulle göra att vi slipper stri-
digheter om var hundar får och
inte får bada och att folk ban-
nar varandra för det, säger Lil-
lemor Örn Skogberth.

Motionen ska hanteras på

kommunfullmäktiges samman-
träde i september, och perso-
nerna bakom den ser inga hin-
der för att en hundbadplats vid
Osudden ska stå klar nästa
sommar.

– Man behöver sätta upp en
skylt och kanske röja lite sly.
Det handlar inte om några stora
åtgärder eller höga kostnader,
säger Billy Mähler.

Lillemor Örn Skogberth
efterlyser fler hundbadplatser i
kommunen och föreslår Anne-
bergssjön väster om Bredaryd
och Hjortsjöbadet i Rydaholm
som två lämpliga platser för
det.

Stort behov
Hundägarna Ingrid Sjöberg,
Maria Andersson och Cathari-

na Anderberg, Värnamo, beto-
nar att behovet av en hundbad-
plats i Värnamo är stort. De sä-
ger att de inte badar sina hun-
dar utomhus alls i Värnamo,
utan gör det på andra håll.

– Det vore skönt att få vattna
upp hundarna lite när man går
Osuddenrundan, säger Ingrid
Sjöberg, Värnamo.

Ingrid Sjöberg tycker att

Hundviken är en bra hundbad-
plats eftersom man kan gå dit
direkt från gång- och cykel-
bron över Lagan, utan att pas-
sera den allmänna stranden.

– Det sista jag vill är att nå-
gon ska känna sig rädd på
grund av min hund, säger In-
grid Sjöberg.

Maria Andersson säger att
en väninna till henne får en

del sneda blickar när hon pas-
serar badplatsen på Osudden-
rundan.

– Det är jättebra att den här
frågan kommer upp. Hundar
behöver bada och dricka när de
har varit ute och gått i värmen,
säger Maria Andersson.

DANIEL SJÖDAHL
daniel.sjodahl@varnamonyheter.se

För hundbad. Socialdemokraterna Lillemor Örn Skogberth och Billy Mähler (tvåa och trea från vänster) vill ha ett hundbad vid Osudden. Det vill även (från
vänster) Maria Andersson, Ingrid Sjöberg och Catharina Anderberg. Foto: CHRISTER GALLNEBY

Det händer
Lördag 29 augusti
Bio
Metropol, Värnamo, kl 18.30. Harry Potter och halvblodsprin-
sen.
Barn
Apladalen, Värnamo, kl 11.00–14.00. Kolifejs på temat magi.
Utställning
Cupolen, Värnamo, kl 10.00–14.00. Ritat & Byggt – arkitektur
i Jönköpings län under 1900-talet.
Arrangemang
Drömminge, Bor, kl 10.00–16.00. Landsbygdsdag.
Centrum, Värnamo, kl 10.00–16.00. Höstmarknad med tivoli
och musik.
Ohs, Bor, från kl 09.00. Ohsabanans dagar.
Åminne bruk. Mopedrally.
Hagshults flygplats, kl 10.00–16.00. Värnamo flygklubb ordnar
”prova på-flygning”.
Campus Värnamo, kl 11.00–13.00. Studentbostäder invigs.
Föredrag
Fryele missionshus, kl 19.00. Lennart och Linnea Karlsson be-
rättar utifrån sin bok Dokotela.
Musik
Elimtältet, Rydaholm, kl 19.00. Talangjakt.
Tånnö kyrka, kl 18.00. Norrahammars gospelkör.
Utställning
Smålands konstarkiv, Värnamo, kl 12.00–16.00. Utställning
med Amie Stålkrantz, Caroline Lindqvist och Martin Bornholm.
Marknadsstugan, Apladalen, kl 13.00–17.00. Inga-Lill och Tore
Gustavsson, träslöjd, Berit Skärfve Gullbrand, textilier, Christi-
na Gustavsson, trätavlor, Mona Hedin, pärlarbeten.
Ateljé Färgglada staffliet, Rydaholm, kl 10.00–13.00. Åke
Källstrand visar konst.
Sjukhusets kafé, Värnamo, kl 10.00–16.00. Foto och målningar
av Camilla och Jonas Brodin, samt Medborgarskolans kursdel-
tagare.
Åminne bruksmuseum, kl 14.00–18.00. Bilder av Roger Axels-
son, foton av Lars-Olof Smedenfors.
Museum
Åminne bruksmuseum, kl 14.00–18.00. Brukets historia.
Prästgården med mera, Apladalen, kl 13.00–17.00. Öppet för
allmänheten. Leksaksmuseum i Trossboden.
Bibliotek
Stadsbiblioteket, Värnamo, kl 10.00–14.00. 
Bad
Forshedabadet, kl 10.00–18.00.
Värnamobadet, kl 10.00–13.00.

Söndag 30 augusti
Bio
Metropol, Värnamo, kl 18.30. Harry Potter och halvblodsprin-
sen.
Musik
Ohs bruk, kl 15.00. Irländsk folkmusik med Eitre.
Åminne bruk, kl 17.00. Allsångskväll med Gospel Stompers.
Dannäs kyrka, kl 19.00. Sommarkonsert med Per Elvinsson, vi-
olin, och Sigvard Nyqvist, orgel och piano.
Barnteater
Ohs bruk, kl 12.00, 14.00. När Findus var liten och försvann.
Utställning
Smålands konstarkiv, Värnamo, kl 12.00–16.00. Utställning
med Amie Stålkrantz, Caroline Lindqvist och Martin Bornholm.
Marknadsstugan, Apladalen, kl 13.00–17.00. Inga-Lill och Tore
Gustavsson, träslöjd, Berit Skärfve Gullbrand, textilier, Christi-
na Gustavsson, trätavlor, Mona Hedin, pärlarbeten.
Sjukhusets kafé, Värnamo, kl 10.00–16.00. Foto och målningar
av Camilla och Jonas Brodin, samt Medborgarskolans kursdel-
tagare.
Åminne bruksmuseum, kl 14.00–18.00. Bilder av Roger Axels-
son, foton av Lars-Olof Smedenfors.
Bingo
Alandsrydsbacken, Värnamo, kl 14.00. Drive in-bingo.
Arrangemang
Rusken Runt, från kl 09.00. Hantverk, servering, aktiviteter.
Ohs, Bor, från kl 09.00. Ohsabanans dagar.
Hagshults flygplats, kl 10.00–16.00. Värnamo flygklubb ordnar
”prova på-flygning”.
Museum
Bruksmuseet, Ohsbruk, kl 10.00–17.00. Museet öppet. Utsäll-
ning av hästvagnar, hovslagare.
Åminne bruksmuseum, kl 14.00–18.00. Brukets historia.
Prästgården med mera, Apladalen, kl 13.00–17.00. Öppet för
allmänheten. Leksaksmuseum i Trossboden.
Bad
Forshedabadet, kl 10.00–18.00. Värnamobadet, kl 10.00–13.00.
Tipspromenad
Scoutstugan, Apladalen, Värnamo, kl 09.00–11.00.

Annonserna visar
– Du väljer

2009
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JÄTTELOPPIS 
i Tranemo

Pingsdagen 31 maj kl. 15.00

vid Gymnasieskolan  

Välkomna! Tranemo IF

De första 3D-teknikerna tog examen på Campus
VÄRNAMO (VN)

I går tog de första 3D-tek-

nikerna examen från Cam-

pus Värnamo i gamla gum-

mifabriken.
– Nu ser det lite dystert

ut på arbetsmarknaden,

men jag tror på framtiden,

säger Patrik Ekman.

19 elever tog studenten från

den tvååriga högskoleingen-

jörsutbildningen på Campus

Värnamo. Patrik Ekman, Jön-

köping, och Peter Bergström,

Värnamo, fick stipendierna

årets 3D-tekniker respektive

årets studiekamrat.
– Det var jag inte inställd på,

men jag har jobbat ganska hårt,

säger Patrik Ekman.
Peter Bergström blev glad

för sitt stipendium.
– Himla kul, jag gillar att

hjälpa folk. Genom att få andra

att förstå saker förstår jag dem

bättre själv, säger Peter Bergs-

tröm.

Produktionsutveckling

De förklarar att de är utbildade

för att arbeta med produktions-

utveckling av detaljer, verktyg

med mera inom tillverknings-

industrin. Och de gör det virtu-

ellt i datorer.
– Vi finns med i utvecklings-

fasen från idé till färdig detalj,

säger Peter Bergström.

Ute på företag
De tycker att utbildningen har

varit bra, och gillar att de var

ute på företag i 16 veckor på

praktik och för att göra sina ex-

amensarbeten.
– Man hann komma in i de-

ras arbetssätt och förstod vad

det handlade om, säger Patrik

Ekman, som hade praktik på

Stacke Hydraulik AB i Skil-

lingaryd.

”Kantigt”
Peter Bergström tycker att

utbildningen var lite kantigt i

början och att den behöver

tvinnas in. Men de har hela ti-

den haft god tillgång till dato-

rer och är överlag nöjda med

utbildningen och lokalerna.

Det var högkonjunktur när

de påbörjade utbildningen hös-

ten 2007, men sedan dess har

det hänt en del.
– Det fanns en stor marknad

för sådana här tjänster när jag

tog utbildningen, men den är

mer begränsad i dag, säger Pe-

ter Bergström.
Men de ångrar inte att de har

gått utbildningen. Anders Sahl-

sten, projektledaransvarig för

Campus Värnamo, tycker att

teknikstudenterna gjorde rätt

som investerade i en utbild-

ning.
– Det finns alltid efterfrågan

på kompetent arbetskraft. Och i

Jönköpings län har man en sä-

krare position när man har

kommit in på arbetsmarknaden

jämfört med landets övriga län,

säger Anders Sahlsten.

Han understryker att många

arbetsgivare sätter social kom-

petens före formell kompetens.

– Många eftersträvar nyfi-

kenhet och drivkraft att utveck-

la sig hos sina anställda, säger

Anders Sahlsten.

Enorm potential
Peter Olsson, vd för Teknis-

ka högskolan i Jönköping, sä-

ger att Campus Värnamo har

enorm potential och att man

har sökt strukturpengar för att

vidareutveckla samverkan

mellan högskolan i Jönköping

och Campus Värnamo.

– Högskolemijön finns här

och utbildningarna håller minst

lika hög nivå som på Tekniska

högskolan i Jönköping, säger

Peter Olsson.

DANIEL SJÖDAHL
daniel.sjodahl@varnamonyheter.se

Examen. 19 3D-tekniker examinerades i går från Campus Värnamo i gamla gummifabriken i Värnamo. Längst fram syns Peter Olsson, vd för tekniska hög-

skolan i Jönköping, och Hans-Göran Johansson (c), kommunstyrelsens ordförande i Värnamo kommun. 
Foto: DANIEL SJÖDAHL

Fick stipendium. Peter Bergström, Värnamo, (till vänster) fick stipendium för årets studie-

kamrat och Patrik Ekman, Jönköping, för årets 3D-tekniker.

Följ
sporten

i VN

Ändrade dagistider upprör
FORSHEDA (VN)

Fem timmar tre gånger i

veckan ska bli tre timmar

fem gånger i veckan. Än-

drade förskoletider ställer

till problem för föräldrar i

Forsheda, som nu känner

sig överkörda och protes-

terar.

Barn till Forshedaföräldrar

som är arbetslösa, föräldraledi-

ga eller av annan anledning in-

te arbetar har sedan gammalt

haft rätt till 15 timmars försko-

la per vecka. Barnen är i för-

skolan fem timmar om dagen

tre dagar i veckan.
Enligt vad föräldrarna hört

så ska upplägget ändras från

och med i höst. 
Barnen ska i stället få vara

på förskolan fem dagar i veck-

an, men bara tre timmar åt

gången. Det innebär bland an-

nat att barnen inte kommer att

äta någon måltid under tiden på

förskolan.
– När det börjar lukta mat så

ska våra barn åka hem. Om

man då är någon minut sen så

får de sitta och vänta medan de

andra äter, säger Maria Anders-

son.
– Vi ser bara nackdelar med

det här, säger Camilla Bergk-

wist.
Andra nackdelar som föräl-

drarna ser är att det kan bli svå-

rare för barnen att komma in i

lek och gemenskap och de frå-

gar sig också om deras barn

över huvud taget kommer att

kunna delta i utflykter och lik-

nande när de bara ska vara på

förskolan i tre timmar. Dessut-

om blir det mer körande fram

och tillbaka för de föräldrar

som inte bor i centrala Forshe-

da.
– De som bor ute på landet

ska då köra och hämta igen ef-

ter bara någon timme. Verk-

samheten drabbas av detta, det

blir sönderhackat. De pedago-

giska måltiderna försvinner

också, säger Maria Andersson.

– Vi är villiga att betala av-

gift för maten om det är det

som det handlar om, säger An-

ders Lilja.
Föräldrarna hade velat ha en

dialog om saken, men känner

sig nu överkörda. 
De fick av en händelse höra

om planerna efter ett referens-

gruppsmöte med Lillstugans

förskola.
– Rektorn undrade vem som

skvallrat, men det är det ju ing-

en som gjort. Hon uttalade sig

ju själv på referensmötet med

Lillstugan. Dagispersonalen

har inte heller haft något att sä-

ga till om, säger Ida Anders-

son.
Exakt hur många i Forsheda-

området som har sina barn på

dagis trots att någon av föräl-

drarna är hemma vet inte föräl-

drarna. Men många är det.

– Det drabbar många. Sär-

skilt här i Forsheda där arbets-

lösheten är hög, säger Ida An-

dersson.
VN sökte i går eftermiddag

den vikarierande rektorn för

förskolan, men utan att lyckas.
Förskoleprotest. Föräldrar i Forsheda protesterar mot att barn vars föräldrar inte arbetar ska få vara i förskolan kortare tid åt gången. Från vänster

Camilla Bergkwist, Ida Andersson, Anders Lilja och Maria Andersson. Barnen är från vänster Saga Bergkwist, Max Fransson, Amanda Lilja och Oliver Jo-

hansson. 

Foto: CHRISTER GALLNEBY
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Brand vid Mjöhult
HAGSHULT (VN)
Vid åttatiden i går kväll larmades räddningstjänsten till en

skogsbrand öster om Stubbasjön i närheten av Mjöhult. Rädd-

ningstjänsten hade lokaliserat tre brandhärdar och räknade

med att kunna få bukt med lågorna inom tre timmar. Inga

byggnader uppges ha varit hotade av branden.

Misshandel på skola
VÄRNAMO (VN)
Bråk utbröt förra veckan mellan två elever på Apladalsskolan.

En av dem sparkade den andre och slog honom med en biljard-

kö och är nu polisanmäld för misshandel.

Femte gemenskapsdagen
HÅNGER (VN)
6 000 kronor vill Hånger samhällsförening ha av kommunens

landsbygdsutvecklingspengar, som ett bidrag till att ordna en

gemenskapsdag för femte året i rad. 

Från föreningen betonar man att Hånger är en bygd där

många familjer flyttat in på senare år och att det behövs träff-

punkter så att invånarna lär känna varandra. 

Naturliga träffpunkter, såsom affären, finns ju inte längre.

Till gemenskapsdagen, som hålls på nationaldagen, får alla in-

vånare en personlig inbjudan till gratis aktiviteter på SJ-områ-

det centralt i samhället. 

Det blir alltifrån tipsrunda till kubbspel och gemensam grill-

ning som avslutas med tårtkalas.

Möte i centerorganisation
BREDARYD (VN)
Centerorganisationerna i Bredaryd hade i tisdags medlemsmö-

te i Norra Skolan, Bredaryd. 

De 25 deltagarna fick en kort information om EU-valet av

ordförande Eva Eriksson, som påtalade vikten av att rösta i va-

let, som på många sätt påverkar oss i vardagen.

Efter kaffeservering hölls en växtauktion där både krukväx-

ter och trädgårdsväxter hittade nya ägare. Auktionen inbring-

ade 1 665 kronor.

Fick 55 räkningar för en tankning

ÄNGELHOLM (TT)

Han tankade för 158 kronor på Eons gastankstation i Ängel-

holm. 
Sedan drogs summan 32 gånger från kontot, medan 23

transaktioner hann stoppas i tid. 

Totalt hann drygt 4 000 kronor dras från mannens konto,

pengar som ännu inte betalats tillbaka trots att mannen klagade

hos Eon för över två veckor sedan.

Eon bekräftar att man har haft problem. 

– Ett mindre antal kunder på tankställen från Småland till

Skåne har debiterats flera gånger, säger Mattias Hennius, in-

formationschef vid Eon gas till Helsingborgs Dagblad/NST.

Felet uppstod under cirka fem dagar runt månadsskiftet. En-

ligt Hennius har samtliga drabbade kunder fått sina pengar el-

ler så är pengarna på väg.

Vård för mamma som dränkte son

LINKÖPING (TT)
En 32-årig kvinna, som i början av mars dränkte sin drygt två-

årige son, dömdes på onsdagen till rättspsykiatrisk vård med

särskild utskrivningsprövning.

Kvinnan åtalades för mord men Linköpings tingsrätt bedö-

mer gärningen som dråp eftersom hon var allvarligt psykiskt

störd när hon begick brottet, rapporterar Sveriges Radio Öster-

götland.
I domstolen förklarade kvinnan att hon hade känt sig hotad

och inte förstod vad hon hade gjort. 

Bekanta hade tiden före händelsen lagt märke till att hon

förändrats.

Mopedist förd till sjukhus
VÄRNAMO (VN)
En 15-årig mopedist fick föras till sjukhus efter en olycka vid

Sveaplan i Värnamo vid halv åtta-tiden i går kväll. 15-åringen

körde in i en bil, slungades av och fick föras till Värnamo sjuk-

hus i ambulans. Väl där kunde det konstateras att mopedistens

skador inte var allvarliga.

Mopedisten slungades av mopeden vid kollisionen.
Foto: CHRISTER GALLNEBY
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JÖNKÖPINGS LÄN (VN)
Högskolan i Jönköping, landsting-
et och länets 13 kommuner bildar
tillsammans en nytt forsknings-
och kunskapscentrum som heter
Jönköping Academy. Anledningen
till internationella namnet på aka-
demin beror på ambitionsnivån är
att verka regionalt, nationellt och
internationellt. 

– Det har funnits samarbete i
många år mellan dessa aktörer
men nu är avtalet klart, säger Lisa
Andersson, informatör på Jönkö-
ping Academy. 

Ambitionen är att samarbeta
mer, genom stora och små projekt
mellan forskning av praktik där
forskningen ska komma närmare
verkligheten. 

Alla kommuner kommer vara
delaktiga men centrumet håller till
på högskolan i Jönköping.

– Värnamo som har ett eget
sjukhus som säkert kommer vara
med i olika projekt, säger Lisa An-
dersson.

Anna Persson

Nytt forsknings- och kunskapscentrum ska öppna
VÄRNAMO (VN)
Christina Karlsson blir ny sjukvårdsdirektör för Höglandets sjuk-
vårdsområde. Hon har tidigare främst jobbat inom psykiatrin i
Landstinget i Östergötland. 

– Jag har hört mycket positivt om Landstinget i Jönköpings län
och om Höglandets sjukvårdsområde. Att Höglandet har många
kommuner innebär att man måste samverka och där har man
kommit långt, säger Christina Karlsson. 

Christina Karlsson tillträder senast 1 oktober 2009. 
Anna Persson

Ny sjukhusdirektör för Höglandet 

29 juni – 3 juli 
Måndag – fredag 8.30–13.00

6 juli – 31 juli 
Semesterstängt

3 augusti – 7 augusti 
Måndag – fredag 8.30–13.00

Apoteket Alnen 
Dahlgrens väg, Rydaholm

Sommartider  
på Apoteket.

Campus vill bli Yrkeshögskola
VÄRNAMO (VN)
Campus Värnamo vill fram-
över profilera sig som yr-
keshögskola och hoppas
bland annat på att kunna
utveckla verksamheten
med en tvåårig upphand-
larutbildning. Det vore yt-
terligare ett steg i arbetet
med att hitta unika utbild-
ningar, som inte finns nå-
gon annanstans eller bara
på några få platser i lan-
det.

– Vi funderade på vilka områ-
den vi ska vara unika på, säger
Enikö Ohlsson, utbildnings-

chef på Campus Värnamo, om
att man just valt upphandlarut-
bildning som nästa steg i ut-
vecklingen. Som bekant har
högskolan bland annat en 3D-
utbildning, som inte finns nå-
gon annanstans i landet.

Förslaget om upphandling
kom från Anders Sahlsten, pro-
jektledare på Campus Värna-
mo. Han har själv jobbat med
upphandlingar, bland annat in-
om Länsarbetsnämnden, och
vet vilken komplex process
dessa kan vara för den offentli-
ga sektorn. Stora pensionsav-
gångar kommande år gör att
man dessutom behöver nyan-
ställa inom detta område.

– Många offentliga verk-
samheter behöver den tjänsten,
men det finns ingen utbildning
inom det, säger Enikö Ohlsson.

Yrkeshögskolan
Kontakter är redan tagna med
Stockholms universitet samt
utbildningsföretaget Sipu för
att skapa ”Affärsmannaskap i
offentlig sektor – upphandling
och inköp”. 

Tanken är att erbjuda 40 ut-
bildningsplatser, men Enikö
Ohlsson betonar att ingenting
är klart och att man tidigast
skulle kunna komma igång till
hösten 2010.

– Det hänger på hur den nya

Yrkeshögskolan ska se ut, sä-
ger hon.

1 juli kör nämligen den nya
myndigheten för Yrkeshögsko-
lan igång. Värnamo finns inte
med bland de 89 utbildningar
som redan inför höstterminen
ska få titulera sig yrkeshögsko-
la. I länet är det endast Interna-
tionella Handelshögskolan i
Jönköping med sin logistikut-
bildning, som blivit utvald
bland 400 sökande i första om-
gången. En ny sökomgång
kommer i slutet av året.

Växer även i höst
Enikö Ohlsson ser dock myck-
et positivt på att man nu samlar

all eftergymnasial utbildning
vid sidan av universitet och
högskolor under ett gemensamt
tak.

– Det ser vi fram emot, sä-
ger hon och inflikar att man i
Värnamo dessutom har fler
idéer kring nya utbildningar än
bara upphandlarutbildning. Det
nya konceptet Yrkeshögskolan
passar väl ihop med det man
vill sträva mot: utbildningar
som företagen frågar efter, nära
anknytning till arbetslivet, bå-
de vad gäller innehåll och per-
sonal och gärna också medver-
kan från näringslivet.

Under tiden jobbar man på
Campus Värnamo vidare och

håller redan det tempo politi-
kerna egentligen satt upp som
mål från och med 2010: +50
nya studerande varje termin.
Omkring 50–60 fler blir man i
höst och når upp till 250 stude-
rande då man enligt Enikö
Ohlsson både fått fler sökande
till befintliga utbildningar och
samtidigt ska dra igång utbild-
ningen produktionsutveckling
med 3D.

Upphandlarutbildning blir nästa steg för att hitta unika utbildningar

Text och foto:
LEENA
NISKANEN
leena.niskanen
@varnamonyheter.se

Pelarna till Viadukten förbättras
VÄRNAMO (VN)
Arbetet med Viadukten
ska slutföras till hösten.
Ett tunt betongskikt ska
sprutas på bropelarna.

– Det medför inga stör-
ningar på trafiken, säger
Rolf Britsman, produk-
tionschef på tekniska kon-
toret i Värnamo kommun.

Arbetet är en planerad fortsätt-
ning på höstens restaurering av
Viadukten, som tog vinter-
uppehåll i december.

Tjänlig årstid
– Det måste vara tjänlig årstid
för att göra sådana här arbeten,
säger Rolf Britsman.

Då som nu görs jobbet av
Gatu och Väg Väst AB i Göte-
borg och Markaryd. 

Fyller på
De ser över bropelarna och fyl-
ler på med betong där det be-
hövs.

– Pelarna är sedan början
av 1930-talet och slits med
åren. Det här är förebyggande
åtgärder för att hålla dem i

bra skick, säger Rolf Brits-
man.

Han räknar med att arbetet är
klart i september, och att det

inte kommer att vara störande
för allmänheten.

DANIEL SJÖDAHL
daniel.sjodahl@varnamonyheter.se

Pelarna ses över. I sommar fortsätter arbetet med Viadukten. Bropelarna ses över och be-
sprutas vid behov av ett tunt betongskikt. Arbetet väntas vara klart i september.

Foto: DANIEL EKBLADH

Arbetet med nytt mitträcke tar paus
KÄRDA (VN)
Arbetet med att bygga ut
riksväg 27 mellan Kärda
och Forsheda upphör
några månader. Torven i
marken behöver tid för att
sätta sig.

Förbipasserande kanske har un-
drat varför arbetet vid vägen av-
stannat och varför rejäla grus-
högar i stället tornar upp sig.

– Det ligger som en limpa
över vägberedningen, upp till
en meter över färdig väg. Det
ska trycka ned torven under en
tid så att torven sätts ordentligt
innan man kan bygga färdigt,
säger Henrik Lönngren, pro-
jektledare på Vägverket.

Mätningar
Överlasten av grus ligger över
ungefär halva sträckan, där
torvlagret är särskilt djupt. Det
omfattar cirka 700 meter. Arbe-
tet kommer att ligga nere till
mitten av september. Under ti-
den följs förloppet noga genom
regelbundna mätningar för att
kontrollera att gruset och tiden
gör sitt. 
Processen är nödvändig för att
förhindra bärighetsproblem
och sättningar i den nya vägbe-
läggningen.

Anpassa
– Normalt sett återfyller man
med jord- och grusmassa när
man grävt ur torven, men man
får anpassa sig efter hur man
byggde den gamla vägen och
det var så här man gjorde när

27:an byggdes. Man måste an-
passa så att det blir samma
grundförhållanden, annars kan

man få sprickor i vägen, säger
Henrik Lönngren.

Arbetet med riksväg 27 bör-

jade i maj. 1,4 kilometer från
Kärda mot Forsheda ska bred-
das med 13 meter, göras om till

2+1-väg och förses med mitt-
räcke. 2003 gjordes samma sak
med sträckningen som går

mellan Värnamo och Kärda.
PER-OLA NILSSON

per-ola.nilsson@varnamonyheter.se

Grusöverlast. Arbetet med att bredda riksväg 27 mellan Kärda och Forsheda måste avbrytas några månader så att torven hinner sätta sig.
Foto: DANIEL EKBLADH

NYDALA (VN)
Fullsatt var det återigen
på midsommardagen
vid den traditionsenliga
miljömässan, som nu-
mera är lokaliserad till
Nydala kyrka. Kommi-
nister Håkan Sunnliden
frågar sig dock om det
efter många år är dags
för en nystart inför
kommande år. 

Miljömässan, som kom
igång på 1990-talet, är
starkt förknippat med tidi-
gare kyrkoherden Pär AJ
Persson och ”kyrkoarkitek-
ten” Anders Berglund.
Stomsjötippen, Prostsjön
och många andra platser
har under årens lopp för-
vandlats till gudstjänstloka-
ler när man velat få kyrkan
engagerad för miljön. Från
början förlades miljömäs-
san oftast till annandag
pingst, men när denna för-
svann valde man midsom-
mardagen istället. 

Dags för nystart?
Midsommardagen, vars te-
ma är skapelsen, har mer
och mer blivit en renodlad
miljödag. De senaste åren
har mässan hållits i Nydala.

Vad gör man då när två så
starka förgrundsfigurer ef-
ter så många år inte längre
finns med i sammanhang-
et? Håkan Sunnliden, som
tillsammans med vikarie-
rande kyrkoherden Harald
Erhnström ledde lördagens
gudstjänst, frågar sig om
det är dags att ta nya tag
och få någon slags nystart.
Hur man ska ställa sig i den
frågan menar han dock be-
ror på hur den nyutsedde
kyrkoherden Pär-Magnus
Möller kommer att se på
det hela.

Fullsatt
Tomt i bänkarna var det
däremot definitivt inte hel-
ler denna gång när man på
grund av de regntunga sky-
arna för säkerhets skull val-
de att samlas inne i kyrkan
istället för i klosterträdgår-
den. Efter att Harald Erhn-
ström i sin predikan bland
annat polemiserat kring in-
tellektuella, som hakar upp
sig på att det inte finns nå-
gra bevis på att Gud finns,
kunde man dock samlas
med sina kaffekorgar utom-
hus.

LEENA NISKANEN
leena.niskanen@varnamonyheter.se

Dags för nystart
av miljömässa?

Kontakta
våra 

redaktörer!
Skicka ett e-brev.

förnamn.efternamn
@varnamonyheter.se
Rätt adress finns under
respektive författarnamn

sist i varje artikel.
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Lurad på pengar
VÄRNAMO (VN)
Nyligen fick en Värnamobo ett samtal från banken, som upp-
märksammat att någon tagit ut flera hundra dollar i olika om-
gångar i USA genom att på okänt sätt ha fått tag på kundens
kontouppgifter. I kronor räknat rör det sig om 15 000. En be-
drägerianmälan är nu upprättad.

Inbrott på Konsum
BOR (VN)
Tobaksvaror samt en växelkassa till ett värde av cirka 10 000
kronor stals natten till torsdagen vid inbrott hos Konsum i Bor.

Tjuven har slagit sönder ett skyltfönster, men aldrig varit in-
ne i butiken utan genom att sträcka sig in få tag i cigaretter och
pengar.

Påverkad utan körkort
VÄRNAMO (VN)
En Värnamobo i 40-årsåldern stoppades i onsdags på Storgatan
i en bil, som han saknade behörighet att framföra. Han är nu
misstänkt för grov olovlig körning, vilket han blivit rapporte-
rad för flera gånger tidigare. Dessutom finns misstanke om att
han körde narkotikapåverkad.

Skadegörelse i parken
VÄRNAMO (VN)
Skadegörelsen fortsätter i Folkets park. I tisdags upptäcktes att
personer eldat på verandan till serveringsbyggnaden, som upp-
visade brandskador på golv och bord. Sotmärken fanns på en
vägg. Dessutom hade man varit på den offentliga toaletten och
uträttat sina behov, dock inte i toastolen.

Snattare på Erikshjälpen
VÄRNAMO (VN)
Att Erikshjälpen håller facil prisnivå och inkomsterna går till
hjälp åt andra hindrar inte somliga från att stjäla varor där. 

Senast hände det i onsdags, då en kvinna ertappades med att
ha passerat kassalinjen med varor för 325 kronor utan att beta-
la. Vid upptäckten lämnade hon dem ifrån sig och körde där-
ifrån i en bil, vars registreringsnummer är antecknat. 

FORSHEDA (VN)
Bilisten i Forsheda drab-
bades av inbrott två gång-
er förra veckan. Första
gången stals varor och
pengar för 2 000 kronor,
andra gången för 10 000
utöver skadegörelse för
flera tusen kronor.

Vid inbrottet natten till i tis-
dags slog tjuvarna sönder ru-
tan i entrédörren och stal ci-
garetter samt kassalådan
med växelkassan.

Natten till i torsdags utlös-
tes inbrottslarmet igen. Den

nyinsatta entrérutan var åter
krossad, och inne i butiken
hade man länsat cigarettskå-
pet på hela sitt innehåll av
tobaksvaror till ett uppskattat
värde av 10 000 kronor. Nå-
gra paket var tappade utanför
butiken, spår efter förövarna
fanns även bakom Silversto-
pet.

Övervakningskameran fil-
made gärningsmännen, som
var desamma vid båda tillfäl-
lena och uppges vara i 16-
17-årsåldern. Filmen är över-
lämnad till polisen. 

FLISA SVENSSON
flisa.svensson@varnamonyheter.se

Nytt inbrott hos
Bilisten i Forsheda

FORSHEDA (VN)
Alkohol, troligen även guld-
föremål, stals vid ett villainbrott
i Forsheda natten till onsdagen.
När ägaren kom hem var hem-

met i stor oordning. Hela huset
var genomsökt och delar av
innehållet i skåp och lådor ut-
spritt. Ett fönster på västra sidan
av fastigheten var uppbrutet.

Alkohol och guld byte vid villainbrott

VÄRNAMO (VN)
– Allt går om man vill.Det omöjliga tar bara litelängre tid! Enikö Ohls-son, utbildningschef förCampus Värnamo, hadenytta av sin viljestyrkanär hon 15 år gammalkom från Rumänien tillSverige.

Hon ansågs starkast och mestmålmedveten i familjen ochfick i början hjälpa föräldrarnaoch storasystern som var depri-merade. 
– Jag blev vuxen rätt snabbt.Det var svårt. De två första årenönskar jag inte någon annan. Ingen i familjen kunde engel-ska. På alla sätt försökte Enikösnabbt lära sig svenska. Honförverkligade drömmen att blimattelärare genom att läsa matteoch fysik i Lund. Drygt sex årarbetade hon på Sunnerbogym-nasiet i Ljungby.

– Läraryrket var till och medroligare än jag trodde. 
Men hon kände att det intevar möjligt att förverkliga allaidéer hon hade.

I stället blev hon säljare avutbildningar åt Lernia i Krono-berg.
– Jag tror att jag vet hur manska bygga relationer.

Älskar problemlösningarEtt par år senare blev honrektor för vuxenutbildningen iKarlskrona. Hon pendlade 17mil, men kunde jobba två dagarhemifrån. Eftersom det inte fun-gerade i familjen att hon var såmycket borta från hemmet blevhon i stället under ett par årplatschef för Lernia i Jönkö-pings län.
För ett och ett halvt år sedanblev hon tillfrågad om hon villedra i gång utbildningsverksam-heten vid Campus Värnamo. – Det jag trivs med är att ska-pa utbildningar. Jag älskar pro-blemlösningar, därför tycker jagom matte. 

Ungdomscoach
Från början var Enikö ensam ihuset med 33 studenter och un-dervisade själv den första kul-len i matte. I dag finns det femutbildningar och sju personerjobbar där. 

Hon talar om att utbildnings-nivån hos människor inom Vär-namoområdet är rätt låg i för-hållande till övriga landet. 

– Det är jättebra att försökautbilda fler under lågkonjunktu-ren. Det gäller att hitta männis-korna, tala deras språk och moti-vera dem för kurser. Vi skullebehöva en coach så att ungdo-mar inspireras till högskoleut-bildning. 
De 200 studenterna hoppashon har fördubblats inom tre år.
Upplevts som otålig

På vardagskvällarna kommerhon oftast hem mellan klockan20 och 21. 
– Jag jobbar mycket, men äroerhört fokuserad på familjendå jag är hemma. 
Enikö är intensiv. 
– Jag fick en aha-upplevelseunder en personlighetstest. Dåfick jag reda på att jag tänkermycket snabbare än andra män-niskor. Jag hade alltid upplevtssom en enormt otålig människa.Nu vet jag att jag måste vänta,eftersom omgivningen behövermer tid. 

Hjärna och hjärta
– Det är viktigt att tro på sinaelever. Man måste användahjärna och hjärta samtidigt. Omman ska kunna genomföra för-ändringar i en organisation mås-te man ta till hjärtat. Folk måstekänna att man vill väl och attman inte är någon robot. – Men eftersom jag är känslo-människa är det viktigt att jagtänker knivskarpt i vissa lägen,så att jag inte blir manipulerad.Hon tillägger att människorsom jobbar av egen glädje till-för 70 procent mer till en organi-sation än de som jobbar avtvång.

Kunde inte återvända Efter att ha lämnat Rumänienkunde familjen inte återvändatill hemlandet under tio år. Pap-pan, som varit med i kongressenmen kritisk till systemet, ansågsefter flykten som en landsförrä-dare. Familjen var bland de tvåmiljoner ungersktalande i lan-det. 
– När Ceausescu sköts 1989trodde jag det var fejkat. Dethade varit så mycket falskhet ilandet. Vi var glada över att detäntligen blev en förändring.Det viktiga var att han var bor-ta. 

Enikö menar att utvecklingenär på god väg i Rumänien och

att landet är mer öppet, men attförändringen tar tid. 
Enikö har varit tillbaka fleragånger i hemlandet. För ett parår sedan följde barnen med för

första gången. Till hennes gläd-je tyckte de om hennes hem-stad.
– Man ska aldrig försöka döl-ja varifrån man kommer, utan

vara den man är och stå för det.Jag är hemma i Sverige, menockså hemma i Rumänien.Dock är det så att svensk detblir jag aldrig. 

FAMILJ
Redaktör: Lina Alkner

Adress: Storgatsbacken 13, 331 84 VärnamoTel: 0370-30 06 82E-post: familj@varnamonyheter.seAnnonser: 0370-30 06 00

■ Irma är en kortform av forntyska namnsom Irmgard och Irmtraut som i sin tur ärbildade av ordet ”irmin” som betyder ”hög”,”väldig”. 
Irma kom till Sverige under 1800-talet ochvar som populärast vid förra sekelskiftet,men är numera närmast bortglömt. Det finns idag cirka 8 700 som heter Irma, varav om-kring 5 500 kallas så.

Irmelin är en diminutivform av det forn-

tyska namnet Irma, ”lillaIrma”, som i sin tur harsitt ursprung i ett ordmed betydelsen ”hög”,”väldig”. 
Det är känt i Sverige sedan 1900-taletsförsta år, men har aldrig blivit vanligt. Enligt den senaste statistiken finns det 230som heter Irmelin i Sverige, av dessa har 82det som tilltalsnamn. (TT Spektra)

Irma och Irmelin TISDAG

7
APRIL

■ Nadja har ryskt ursprung och härstammarfrån det ryska namnet Nadeschda som bety-der ”hopp”. Namnet har kommit till vårt landfrån Finland som en förkortning av just Na-deschda. Nadja har inte varit allmänt i Sveri-ge förrän de senaste två decennierna. Det finns ungefär 4 500 Nadja i Sverige, avdessa har omkring 3 600 det som tilltals-namn.
Tanja är ett ryskt namn och en kortform av

Tatjana, vars betydelsedock är svårtolkad. Tan-ja är känt i Sverige se-dan början av förra se-klet, men blev dock al-drig allmänt. 
Däremot hade namnet en stark period un-der 1970- och 1980-talen. Det finns omkring3 000 som heter Tanja, av dessa har cirka 2400 det som tilltalsnamn. (TT Spektra)

Nadja och Tanja ONSDAG

8
APRIL

DAGENS NAMN

PERSONLIGT

10

Värnamo Nyheter tisdag 7 april 2009

Namn: Enikö OhlssonFamilj: Maken Ola, barnen Alexander, 10år, och Amanda, 12 år.Utbildning: Gymnasielärare i matematikoch fysik.
Yrke: Utbildningschef för Campus Vär-namo.
Intressen: Dans, mode och människor.Medlem i: Friskis & Svettis.Favoriträtt: Mammas ungerska kycklinggryta.Favoritmusik: Bruce Springsteen. Jag var på första konserteni Göteborg i somras.

Favoritlag: Jag är sportintresserad, främst av fotboll, menhar inget favoritlag.
Senast lästa bok: Munken som sålde sin Ferrari av RobinSharma. Det var en jättebra bok.Det visste vi inte om dig: Att jag i tonåren var oerhört aktiv iolika sporter och intresserad av fotografering.  

KORT SAGT

Filip Johansson,
Landeryd fyller 5 år
den 8 april. Grattis
Filip önskar mamma,
pappa och lillebror
Leo.

Stina Josefsson, Ås
Bredaryd fyller 3 år
den 7 april. Grattis
på 3-årsdagen.
Många kramar från
Farmor och Farfar.

Vincent Hägg,
Värnamo fyller 9 år
den 8 april. Grattis
på födelsedagen öns-
kar Farmor och Far-
far.

Ismael Al-Ani 
Jansson, Värnamo
fyller 4 år den 8
april. Imorgon fyller
du 4 vårar. Grattis
till dig våran gulliga
kämpe. Sami, Hani
och Pappa.

Felicia Nyberg
Värnamo fyllde 5 år
den 5 april. Grattis
på 5-års dagen önskar
Vincent, mamma,
pappa och huskatten
Flisan.

Mitt lilla hjärta,
Emilia Saarinen
fyller 6 år den 7:e
April. Många 
grattiskramar från
Pappa och Kattis!

Stina Josefsson, Ås
fyller 3 år den 7 april.
Grattiskramar till vår
härliga lilla tjej från
Mormor, Morfar,
kusin Axel, 
Madelene och 
Henrik.

Alexander 
Donners, Värnamo
fyller 5 år den 7 april.
Grattis Alexander på
5 årsdagen önskar
Mamma, Pappa, 
storasyster Emma.

Edith Sandberg,
Skillingaryd fyller 
1 år den 8 april.
Kramar från Mamma
och Pappa.

Hugo Atterling
fyller 6 år den 8 april.
Min bästa kompis
fyller 6 år. Ett stort
GRATTIS önskar
Philip!

Stora killen Oscar
Granlund, 
Värnamo fyller den
8 april 5 år. Många
grattiskramar från
Ebba, Elsa, Mamma
och Pappa.

Alve Neikter
fyllde 1 år den 6 april.
Grattis på födelse-
dagen Världens
Bästa Alve. Pussar &
kramar Hilma.

Oscar Granlund
fyller 5 år den 8
april. Grattis till
”lilla snickaren”, vår
goa kille, från Far-
mor och Farfar Kurt!

FOTOGRATTIS Webb: www.varnamonyheter.se E-post: annonser@varnamonyheter.se

”Det omöjliga tar bara lite längre tid”

Utbildning. Gör det hon älskar. Enikö Ohlsson, utbildningschef på Campus Värnamo, gör det hon älskar. Hon skapar utbildningar.

Målmedveten. Enikö Ohls-son är intensiv, glad och  vil-jestark. Lycka för henne äratt utvecklas varje dag.

Lärarrollen. Enikö Ohlssonsäger att det är viktigt att enlärare tror på sina elever. Detgäller att arbeta med hjärtaoch hjärna samtidigt.

BIRGITTA
LORENTZSON
birgitta.lorentzson@varnamonyheter.se

lennart.boberg
@varnamonyheter.se

LENNART
BOBERG
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I Bosebo kyrka 
döptes i söndags Stina IngridNellie Axelsson, dotter till Eva-Lotta Johansson och Martin Ax-elsson, Östra Bohult, Bosebo,Burseryd. Dopförrättare var kom-minister Karl-Arne Karlsson.

I Våthults kyrka 
döptes i söndags EmmyAmanda Brännbert, dotter tillLinnea Bergman och MikaelBrännbert, Tranebo 3, Gislaved.Dopförrättare var komministerKarl-Arne Karlsson.

I Gyllenfors kapell 
döptes lördagen den 4 aprilTindra Arwen Kristin Blomqvist,dotter till Lena Nilsson och JonasBlomqvist, Södra Storgatan 15,Gislaved. Dopförrättare var kom-minister Karl-Arne Karlsson.

I Smålandsstenars kyrka döptes Alicia Viola Linnéa,dotter till Caroline Rydin, Små-landsstenar och Leif Pettersson,Ludvika. Dopförrättare varkomminister Lars Petersson.

DOP

Marco Dahlgren, GnosjöArton år fyller i morgon Mar-co Dahlgren, Kvarngatan 12,Gnosjö.

Sofie Nielsen, VärnamoArton år fyller i morgon SofieNielsen, Mosslelundsgränd 18,Värnamo.

Emma Wilhemsson,Unnaryd
Arton år fyller på torsdagEmma Wilhemsson, Brunns-backa 105, Unnaryd.

Lisa Davidsson, HillerstorpArton år fyller på torsdag LisaDavidsson, Kävsjö Stenåkra,Hillerstorp.

Mikael Berg, VärnamoArton år fyller på torsdag Mi-kael Berg, Skogsduvevägen 10,Värnamo.

Josefine Linder,
Anderstorp

Arton år fyller på torsdag Jo-sefine Linder, Krokusvägen 7 E,Anderstorp.

Anne Dolk, VaggerydTrettio år fyller på torsdagAnne Dolk, Ringvägen 23, Vag-geryd.

Biljana Oroz Miljevic,Anderstorp
Trettio år fyller på torsdagBiljana Oroz Miljevic, Skogås-vägen 37 A, Anderstorp. Biljana är butiksbiträde påArtima Design. Hennes intres-sen är Oriflame, läsa böcker,handarbete och att umgås medsin familjen.

Robert Borsved,
Bor

Trettio år fyller på torsdagRobert Borsved, Bor Östregård1, Bor.

40 ÅR

Eva Ehnvall,
Värnamo

Fyrtio år fyller i morgon EvaEhnvall, Pepparmyntavägen 18,Värnamo.

18 ÅR
30 ÅR

2009



VÄRNAMO (VN)Bygget av CampusVärnamo fortsätter. Nu ärdet klart med två helt nyautbildningar till Värnamo,inom ramen för Yrkeshög-skolan.

– Vi har funderat över vad vivill förmedla med den härpressträffen, säger verksam-hetschef Christer Larssson närvi sitter i ett av utbildnings-rummen i Campus Värnamo.Alltså, i den gamla kontors-delen till Värnamo Gummi.– Glädje, fyller utbildnings-chef Enikö Olsson i.Och glädjen, den kommersig av att Campus Värnamo harfått klart att starta två helt nyautbildningar i Värnamo tillhösten.
Värnamo som ort för högreutbildning blir starkare i ochmed det. Verksamheten började2007 med 33 studenter i en ut-

bildning. Till hösten kommerman att vara 250 studenter ifem olika utbildningsprogram.
Vad är målet?– 400 studenter 2012, sägerChrister Larsson.

Och 2020?
– Vi har potential för att kunnaväxa till att ta emot 700 stu-denter, säger Enikö Olsson.

Energi och effektivitetDe utbildningar som finns påCampus Värnamo redan innanär högskoleutbildningar. Denya som kommer räknas somyrkeshögskola. Skillnaden ärhårfin för en utomstående be-traktare. Men det finns en ad-ministrativ skillnad. En nymyndighet har hand om detsom kallas för yrkeshögskola.De nya utbildningarna skavara tvååriga och kunna taemot 25 studenter vardera ivarje årskurs.
Utbildningarna är energi-samordnare och 3D med inrikt-ning mot produktionseffekti-vitet.

Energisamordnarna ska kun-na jobba inom byggindustrin,är det tänkt, med att skapa opti-mala energiförsörjningssystemi nyproduktion och även vid re-noveringar.
De som går den nya 3D–ut-bildningen kommer att kunnajobba inom tillverkningsindus-

trin. Det finns en 3D-utbild-ning sedan tidigare, men den ärinriktad mot produktutveck-ling. Den nya blir produktions-inriktad.

Behov– Alla våra utbildningar ärefterfrågade av näringslivet.säger Enikö Olsson.Det är kanske Campus Vär-namos främsta signum, attskapa utbildningar som ligger itakt med behovet hos tänkta ar-betsgivare.

– För oss gäller det att varaväldigt flexibla och vara snab-ba med att förändra utbild-ningarna i takt med att det be-hövs.
Än så länge huserar utbild-ningarna i den gamla kontors-byggnaden till före detta Vär-namo Gummi. Men om någotår redan är det tänkt att manska flytta in i det som är dengamla fabriksbyggnaden.

THOMAS LUNDHthomas.lundh@varnamonyheter.se

Värnamo Nyheter torsdag 28 januari 2010
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Mathilda Karlsson, Bergadal tavlor i blandteknik och Monica Lindahl skulpturer i keramik. 
Övriga dagar butikstider.

Välkomna!

Idag 10.00 Bön i andaktsrummet.18.30 Att leva i församlingen.Mogens Nielsen, Anders Berg-ström m.fl.Lördag 19.00 Konsert medSamuel Ljungblahd, ungdoms-kören Livslust, Lingon & Mjölkm.fl. Entré: 100 kr.Söndag 10.00 Ekumenisk guds-tjänst. Kyrkoherde Pär-MagnusMöller. David Larsson. Barn-kören SMUlorna. Himlakul.18.00 Öppningsgudstjänst för”100 dagar med Jesus” i Vär-namo Kyrka. Elisabeth Sandlund.Onsdag 12.00 RPG-samling.Sopplunch á 50 kr. Anmälan tillBarbro tel.10292 el. Egon 47413. Ca 13.00 25 år som VD för Trio-plastkoncernen — några reflektioner av Anders Holmberg, därefter årsmöte.Torsd 10.00  Bön i andaktsrummet.Besök gärna vår hemsida,www.missionskyrkan.org

Bredaryds 
Centerorganisationerinbjuder till årsmötesöndag den 31 jan. kl. 15.00i Norra Skolan

Paketauktion. Servering. Välkomna!

VÅFFELCAFÉi Ansgarsgården lördag 30/1 kl. 10-13Kl. 11.00 Agneta sjunger 
och spelar.
Välkomna!

VÄRNAMO ALLIANSKYRKATorsd 19.00 Bön för närings-livet/arbetslivetPlats: Bufab Lann, Margretelundsv 8Fred 19.00 Bön för sjukvårdenPlats: Sjukhusets AulaSönd 10.00 Gudstjänst Per-ÅkeHermansson, sång av MAX-kören 18.00 Upptaktsgudstjänst i Värnamo Kyrka för ”100 dagarmed Jesus” Medverkan av bl aElisabeth Sandlund, chefredaktör påtidningen Dagen
Tisd 14.30 Alliansträff ”Som enåsna” Hans Andersson sjunger ochberättar. RPG-föreningens årsmöte.Onsd 10.00 & 19.00 Bön

Välkommen!www.varnamoallians.se

Söndag 10.00 Gudstjänst, ”Hur började det?” Joh.1:1-18Lars-Evert Jonsson, sång av Esse Colvås18.00 Ekum. gudstjänst i Värnamo kyrka, Elisabeth Sandlund medv. 

ÅrsmöteHorda AIKFredag 26 febr. kl. 19.00 på MunkavallenVi bjuder på förtäring.Välkomna!       Styrelsen

Arken - Pumparegatanwww.varnamo.pingst.se

LÖRDAG 30 JANUARI19.30 Konsert med Salt och inbjudna gäster. Förköp biljetter på www.ticnet.seSÖNDAG 31 JANUARI10.00 Gudstjänst. Lars-Gunnar Wetterbrand, final på ekume-niska böneveckan. PingstBrass med solist. Äventyret för barnen. Kyrkkaffe.
18.00 Officiell invigning av kampanjen ”100 dagar med Jesus” i Värnamo Kyrka. Elisabeth Sandlund.

ONSDAG 3 FEBRUARI10.00 Bön.
19.00 Missionsbönekväll. Fam. Guias, Rumänien, Barbro Gustafs-son. Servering.

Mån 14.30 Dagledigträffenstartar. Önskesånger, kaffe!Välkommen!

!
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BREDARYDS FÖRSAMLING

Idag 11.30 Sopplunch
Söndag 9.30 GudstjänstB. Aune. Kyskj. 8018818.00 Besök av Göran Skytteom sin nya bok ”På väg”

Välkomna!

Fryele MissionshusSöndag 15.00 Sånggudstjänst - Årshögtid!Guds Glada Spelmän sjunger och spelar. Hans Andersson och Esse Petersson. Verksamhetsoffer. Servering.Måndag 18.30 Symötesstart!Välkomna!

BREDARYD

RYDAHOLM

Alltid där
VN:s e-postadress:

redaktion@varnamonyheter.se

Värnamo hoppar av högskola
VÄRNAMO (VN)Värnamo kommun kommeratt lämna det drygt 20-åriga GGVV-samarbetetHögskolan på hemmaplan.När frågan ställdes på sinspets krävde de övrigakommunerna ett utträde.– Ska vi ha ork att bådeekonomiskt, tjänstemässigtoch tidsmässigt klara avCampus Värnamo måste vidra oss ur, säger kommu-nalrådet Hans-Göran Jo-hansson (C).

Diskussionen om framtiden förHögskolan på hemmaplan,Hph, har pågått under en läng-re tid utan att kommunerna harkunnat enas. Utan att gå när-mare in på några detaljer talarHans-Göran Johansson om”komplikationer” som gjort attorganisationen inte fungerat såbra som den borde. Dessa kom-plikationer blev aktuella närCampus Värnamo var ett fak-tum, vilket gjorde att en delpersoner i sammanhanget intesåg med blida ögon på denkonkurrenssituation det med-förde och därmed ett hot motHph:s framtid. Slitningarna harblivit tydliga.

Tydliga rollerBirgitta Ryberg, koordinatorför Entreprenörsregionen, fick

i uppdrag att göra en utredningom möjliga alternativ för fram-tiden. Kunde man slå ihopCampus och Hph? Ska de varaparallella verksamheter mednågon sorts gemensam sam-ordningsstyrelse? Eller kanskefortsätta som nu? Hans-GöranJohansson konstaterar att Ry-berg hittade för- och nackdelarmed samtliga alternativ och pe-kade inte ut något som det bäs-ta. Däremot konstaterade honatt regionen inom fem–sex årbehöver ett tydligt högskole-centrum.
Till detta vill Hans-GöranJohansson tillägga att alla demman pratat med på andra ortermed erfarenhet av högskolorhar betonat att en samman-

blandning inte är bra. Ska manha en högskola ska man kon-centrera sig fullt ut på det. Rol-lerna måste vara tydliga.
Vill flytta kansliDessa långvariga förhandlingarledde till slut till att fråganställdes på sin spets: Om Vär-namo vill inrikta sig på Cam-pus måste man begära utträdeur kommunalförbundet. Det ärdet enda rimliga.– De andra kommunernakrävde det, säger kommundi-rektör Mats Hoppe.Formella beslut är inte tagnaän och uppsägningstiden är tvåår, men svaret från Värnamo pådenna begäran gjorde att mangenast ville gå vidare med att

flytta Hph:s kansli från Värna-mo till Arenum i Gislaved.
Vad kommer detta betyda förde studerande?– Inte ett skvatt! betonar bådeHans-Göran Johansson ochMats Hoppe och hävdar att stu-derande från Värnamo kommeratt få tillgång till kortare hög-skolekurser ändå.Hph tappar visserligen

425 000 kronor i stöd från Vär-namo per år, men de tre kvar-varande kommunerna kan drivaförbundet och dess utbildning-ar vidare. Däremot kommer detförmodligen inte finnas platsför Hph-utbildningar i gummi-fabriken när verksamheten ärfullt utbyggd.
– Vi behöver hela gummifa-briken, säger Mats Hoppe.– Men vi vill ju ändå ha ett

samarbete, säger Hans-GöranJohansson och hoppas på enöverenskommelse.

✔ Värnamo har sedan några år tillbaka börjat bygga upp en
egen högskola med fullödiga högskoleutbildningar i samar-
bete med Högskolan i Jönköping. Gummifabriken har blivit
platsen för detta Campus Värnamo, som hittills omfattat
högskoleprogram inom 3D-teknik, butikschef och
export/import.
✔ Högskolan på hemmaplan började däremot redan 1989,
då de fyra GGVV-kommunerna bildade ett kommunal-
förbund för att framför allt ge lokalinvånare som redan be-
fann sig i arbete en chans att kompetensutveckla sig
genom kortare, högre utbildningar på hemmaplan. Det var
lättare att få högskolekurser till regionen om kommunerna
samarbetade. Under årens lopp har många olika typer av
utbildningar, oftast på deltid, varit lokaliserade i samtliga
kommuner.

HÖGSKOLAN PÅ HEMMAPLAN

Sista i Värnamo? Blir de här produktionsledarstuderande några av de sista som läser en

Hph-utbildning i gummifabriken i Värnamo? Alliansledningen i Värnamo vill lämna det 20-

åriga GGVV-samarbetet Högskolan på hemmaplan.

Gradeen: ”Detär så korkatatt dra sig ur”VÄRNAMO (VN)– Det är så korkat att drasig ur så det finns inte ordför det! Finessen är ju attdet är billigt och att det harbredd!
Det utbrister oppositions-rådet Ulla Gradeen (S) ochhåller inte alls med Hans-Göran Johansson (C) omatt Värnamo inte förlorarpå att lämna Högskolan påhemmaplan.

– Alla vet att vi har ganska lågutbildningsnivå i regionen,men nästan alla tjänster somutannonseras numera kräverbåde akademisk utbildning ocharbetserfarenhet, betonar UllaGradeen.
Hon påminner om att Cam-pus Värnamo inom överskådligframtid inte kan nå den breddHögskolan på hemmaplan kanerbjuda lokalinvånarna. Ochvem kan tro att den Hph-ut-bildning som hittills varit gratisför folk från bygden kommeratt vara det för Värnamobornaom Gislaved, Gnosjö och Vag-geryd ska driva kommunalför-bundet själva? De vill natur-ligtvis ha betalt om de tappar425 000 kronor per år.
Kan inte påverkaUlla Gradeen påpekar att ävenBirgitta Rybergs utredning vi-sat att Hph gett väldigt mycketutbildning för en mycket billigpenning. Andra alternativ hadeinte varit lika billiga. – Dessutom kommer vi inteatt kunna påverka utbudet, be-

tonar hon om att lämna kom-munalförbundet.– Värnamo har missgynnatHph i minst två år, säger UllaGradeen bestämt och har längekänt sig frustrerad över att alli-ansrepresentanterna sakta mensäkert börjat visa allt mindreengagemang för verksamheten.Den lokala samordnartjän-sten var inte tillsatt under långtid och kommunen själv har in-te dragit nytta av det Hph kun-nat erbjuda. Som exempel kannämnas att antalet Hph-stude-rande i alla de andra kommu-nerna förra hösten var högre äni Värnamo. Gislaved hade 495,Värnamo bara 174. Medanman i Gislaved alltid först gåttvia Hph när det varit aktuelltmed interna utbildningsbehov,har Värnamo tagit helt andravägar.

Alla vill – utom Värnamo– Alla nappade – förutom Vär-namo! utbrister Ulla Gradeenapropå att hon själv i ett lägepresenterade sitt förslag tillframtiden för Hph.Hennes tanke var att Campusoch Högskolan på hemmaplanskulle bli parallella organisa-tioner med en gemensam sam-ordningsstyrelse. Verksamhe-ten kunde vidareutvecklasgenom att inte enbart erbjudakurser som har koppling till ar-betslivet utan även sådant mankan läsa för sitt eget höga nöjesskull.
– Det bidrar till attraktivite-ten, anser Ulla Gradeen.

LEENA NISKANENleena.niskanen@varnamonyheter.se

Klart med två nya utbildningartill Campus Värnamo i höst

Glada. Enikö Olsson och Christer Larsson är glada över att kunna starta två nya utbildningar i Värnamo till hösten.Foto: CHRISTIAN ANDERSSON

■ Till hösten blir det fem olika utbildningar vid Campus Vär-
namo.

Högskola:
3D
Butikschef
Export/import

Yrkeshögskola:Energisamordnare3D med inriktning mot produktionseffektivitet

HÖGSKOLEUTBILDNING

leena.niskanen@varnamonyheter.se
christer.nordmark@varnamonyheter.se
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Nyheter
i korthet
Misstänkt bedrägeriVÄRNAMO (VN)En kvinna i Värnamo anser sig ha blivit utsatt för bedrägeri se-

dan hon på kontoutdrag från banken upptäckt att ett företag dra-
git pengar från hennes konto. Hon säger sig aldrig ha varit inne
på företagets hemsida eller utnyttjat några tjänster därifrån. Stort arbete med stöldgodsVÄXJÖ (VN)

Polisen i Kronobergs län har redan fått träff på gods som här-
rör från inbrott i södra delen av Jönköpings län bland den oer-
hörda mängd saker som beslagtagits i hälerihärvan man avslöj-
at. Man tror det kan röra sig om 1 000 föremål av de mest skil-
da slag. Ett gigantiskt arbete väntar med att härleda godset. Ut-
redarna vill ha kontakt med personer som haft inbrott och kan
beskriva sina förlorade grejer. Alla antecknas, och blir sedan
uppringda av polisen. Det är troligt att Växjöpolisen framöver
bjuder in ägare till en utställning av sortimentet.
Trafikolyckor i halkanVÄRNAMO/TOFTAHOLM (VN)Två personer fick föras till sjukhuset med skador efter en kolli-

sion mellan en personbil och en mindre lastbil i närheten av
Trelleborg Building System i går morse. Olyckan hände i glas-
halt väglag i en korsning med Kävsjövägen vid sextiden. Föra-
ren av ena bilen kunde inte stanna utan for in i det andra fordo-
net. Båda förarna klagade över smärtor och fick uppsöka sjuk-
huset, bilarna bärgades från platsen.I höjd med Toftaholm körde en personbil in i en lastbil bak-
ifrån i går kväll. Det var mycket halt väglag och personbilens
förare fick inte stopp på bilen. Inga personskador rapporteras
dock. Men E4 var helt avstängd för södergående trafik en
stund medan vägbanan röjdes.Liknande olyckor har också rapporterats på E4 vid Ljungby
och även Markaryd.

Hanahöjskolan i Forsheda?FORSHEDA (VN)Hanahöjskolan ska bli det nya namnet på Forshedaskolan
(låg- och mellanstadiet). Det tycker områdesledningen i Fors-
heda och hoppas att barn- och utbildningsnämnden ska god-
känna ändringsförslaget, som är ett resultat av en tävling som
genomförts på skolan. Hanahöj är namnet på en höjd i närhe-
ten. Anledningen till att man vill ändra namnet på skolan är
att namnen på ortens båda skolor ofta förväxlas, Forshedas-
kolan och Forsheda skola. Internt använder man Forsheda F–
6 och Forsheda 7–9, men det är kanske inte lika lämpligt att
marknadsföra utåt. Får man byta namn på låg- och mellansta-
diet tror man att det både kan underlätta administrationen och
förstärka skolans identitet.

Nya namn i föreningVÄRNAMO (VN)Hjärt- och lungsjukas förening i Värnamo har hållit årsmöte. Ett
50-tal medlemmar hade samlats i hyresgästföreningens lokal
”Glashuset”. Det var många nya som valdes in i styrelsen, näm-
ligen Mats Sandahl, Rune Rosén och Ingegerd Karlsson. Berit
Johansson omvaldes som ordförande och Ingrid Persson som re-
visor. De som slutade och avtackades i styrelsen var Kerstin
Borgfors, Miriam Arvidsson, Jan Bengtsson och Elsa Anders-
son. Efter årsmötet dukades det fram buffé. Många stannade
kvar och passade på att träffa bekanta.

Värnamo Nyheter måndag 6 september 2010
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VÄRNAMO

VÄRNAMO (VN)
En försvunnen orm ledde till bråk mellan en nu åtalad 47-åring

och en tonårspojke, som han i berusat tillstånd hotade döda.

Han misstänks även för ringa misshandel. Detta efter att ha

skadat pojkens mamma genom att kasta en stol som träffade

henne när hon försökte gå emellan vid bråket med sonen.

Händelsen utspelade sig i början av juni på en ort i Värnamo

kommun. 47-åringen och pojkens mamma kom hem efter att

ha varit på High Chaparral, där mannen druckit en stor mängd

alkohol. Vid hemkomsten mötte de sonen, som undrade om en

dörr stått öppen eftersom hans majsorm var borta.

47-åringen gick då igång och hotade upprepade gånger att

döda pojken, som han uppträtt hotfullt mot tidigare. När hans

mamma försökte gå emellan grep mannen tag om hennes

handleder och vred om dem. Därpå kastade han stolar, en av

dem träffade hennes axel.

Under kvällen körde han vid tre tillfällen kortare sträckor

med sin bil med en promille alkohol i blodet. Han är därför

också misstänkt för grovt rattfylleri.

Flisa Svensson

Majsorm på rymmen utlöste bråk

VÄRNAMO (VN)
149 116 kronor blev utdelningen på en V75-kupong inläm-

nad på Tages Tobak i Värnamo. 

Kupongen inför lördagens omgång på Jägersro kostade

945 kronor och var en av dem som noterade sex rätt. Förut-

om raden med sex rätt ingick 21 rader med fem rätt.

Omsättningen på denna V75-omgång var 80 561 562

kronor och 52 365 015 kronor delades ut i vinster till spe-

larna.
Leena Niskanen

Storvinst till Värnamo

Metropol
Måndag kl. 19.30 kontrast

En ganska snäll man

HJÄLP OSS FIRA 10 ÅR I VÄRNAMO!!

Vi öppnar vårt möbelförråd och erbjuder 

mängder av överraskningar till specialpris.

Onsdag 8,15 och 22 september.Kl 13-18.

Försäljning sker i separat lokal!

(F.d. Outlet Butiken i samma fastighet.) Välkommen!

Träna boxning?
Gör det med Värnamo BK!
Nya och gamla boxare hälsas välkomna till höstens träningar!

Boxningsskola: 7-12 år, tis 17.45-19.00

Motion: Mån, tis, tors 19.00-20.15

Matchgrupp: Ons 18.00-20.00 månd, torsd 17.30-19.00

Vår boxningslokal finns på Vråen Sportcenter Värnamo

www.varnamoboxning.se
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KULTURHUSET 
CUPOLEN
Utställning 
4 sept – 2 okt
”Från hus till fjäll – allt 
i akvarell” Björn Bern-
ström. Utställningen 
öppnar lörd 4 sept, kl 10

Föreläsning
Måndag 6 sept kl 18.30
”Håpas du trifs bra i 
fengelset” Susanna 
Alakoski, författare 
Samarr: ABF Värnamo

Föreläsning
Onsdag 8 sept, kl 14.30
“Dö´snack - Kriminalro-
manens förfall och för-
nyelse” Peter Wahlqvist,
fd teaterchef på Stock-
holms stadsteater. 
Fri entré. Fika 25 kr
Språkcafé
Start ons 8 sept, kl 18-19
Samarr: VIV, Röda Korset
Arr: Kulturnämnden

DINA KANDIDATER TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE!

jonkopingslan.centerpartiet.netVälkomna till vår valstuga!
Öppen vardagar kl 16-18.30, lördagar kl 10-15

Valsedlar skickades fel
VÄRNAMO (VN)

Rydaholmarna har fått val-

sedelsutskick från Kristde-

mokraterna från Alvesta

och i Bredaryd landade ut-

skick från Gislaved. Dess-

utom har innehållet i kuver-

ten på sina håll inte varit

komplett. Vad som egentli-

gen gått fel kan dock var-

ken partiets länsombuds-

man eller Posten svara på.

– Det har blivit fel på många

håll. Jag är mycket upprörd.

Det är en fara för demokratin,

säger fullmäktigeordförande

Christer Fjordevik (KD). Bland

annat har man i Bredaryd och

Rydaholm fått kd-valsedlar

från både Värnamo, Gislaved

och Alvesta. Dessutom har

Värnamovalsedlar gått till hus-

håll i Sävsjö kommun. 

– I många kuvert finns inte

heller samtliga sedlar. I Ryda-

holm saknades kommunvalsed-

lar och i Värnamo valsedlar till

landstinget, påpekar han.

– Ibland funderar man på

om det är sabotage, men jag

tror inte det. Det måste röra sig

om slarv, säger Christer Fjor-

devik.
Kristdemokraternas länsom-

budsman Stina Sinclair hade på

fredagen ännu inte fått något

grepp om vad som faktiskt

hade hänt.
– Vi har använt oss av både

maskinpackning och vanliga

människor. Är det den mänskli-

ga faktorn som ställt till det?

frågade hon sig och påpekade

att även andra partier haft be-

kymmer med sina utskick i år. 

Moderaternas valsedlar i

Jönköping och Nässjö blev till

exempel helt förväxlade. Även

i Kronobergs län har man haft

samma typ av problem, liksom

i vissa delar av Skåne.

Packat i Stockholm

Enligt Stina Sinclair har Krist-

demokraterna använt sig av två

alternativ. Det ena har varit att

låta ett företag i Stockholm

packa allt, medan Posten skött

distributionen. Det andra var

att packa själv och skicka vi-

dare till Posten för utdelning.

Kommunerna har själva fått

välja.
– GGVV-kommunerna och

Eksjö valde att låta packa uppe i

Stockholm, säger Stina Sinclair.

– Det här är en jättestor

grej, betonar hon om arbetet

med utskicken, som dessutom

innehåller en hel del informa-

tion om riksdag, landsting och

kommun. 

Inga svar
Det är enligt Stina Sinclair gi-

vet att partiet därmed vill att

det ska fungera som det var

tänkt, även om det alltid finns

möjlighet att få valsedlar i

bland annat valstugor och val-

lokaler. Om det är den mänsk-

liga faktorn som fallerat kon-

staterar hon att man bara får

medge att man inte är fullkom-

lig. Har Posten eller Stock-

holmsföretaget gjort något fel

måste de rätta till det.

På Postens presstjänst i

Stockholm kunde man i fre-

dags inte heller ge något be-

stämt svar om vad som gått fel.

En förklaring skulle kunna va-

ra att postnummer och komm-

ungräns inte stämmer överens.

Dessutom kan det hänga på vil-

ken tjänst partierna faktiskt

köpt av Posten. Enligt uppgift

är det bara ett fåtal platser som

är drabbade, men man fortsät-

ter undersöka saken.
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leena.niskanen
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Campus Värnamo söker två nya utbildningar
VÄRNAMO (VN)

Campus i Värnamo söker

två nya utbildningar. Båda

utbildningarnas inriktning

har efterfrågats av företa-

gare och branschorganisa-

tioner i regionen.
Får Campus ja på ansök-

ningarna kan de startas re-

dan till nästa höst.

Nu är höstterminen i full gång

på Campus Värnamo. Första-

årselever har börjat på 3D-tek-

nik, 3D-teknik för effektiv pro-

duktion och energisamordnare-

programmet. 

Hoppas på båda

Som VN tidigare har berättat så

har det helt nya Energipro-

grammet också kommit igång

på Campus.
Men om drygt en vecka ska

Campus lämna in ansökningar

för två nya utbildningar i Vär-

namo. Affärsmannaskap i of-

fentlig sektor och Ekodesign

med polymera material.

– Om det går väl får vi bå-

da, vilket jag hoppas på, säger

Enikö Ohlsson, utbildnings-

chef på Campus Värnamo.

Påtryckningar
Anledningen till de nya utbild-

ningarna är efterfrågan. Enikö

Ohlsson berättar att Campus

ständigt jobbar med att få ut-

bildningar till Värnamo som

bidrar till regionens kompe-

tensförsörjning. 
– Speciellt företag och bran-

schorganisationer på polymer-

sidan har efterfrågat en utbild-

ning, berättar Enikö Ohlsson.

Den andra utbildningen som

Campus söker, Affärsmanna-

skap i offentliga sektorn, finns

enligt Enikö Ohlsson inte i nå-

gon liknande form just nu.

– Vilka utbildningar vi an-

söker om är helt behovsstyrt.

Vi lyssnar mycket till de lokala

företagen och vad de efterfrå-

gar.
Tankarna på att söka nya ut-

bildningar till Campus började

för ett år sedan. I mitten av

september ska ansökningarna

vara inne hos Yrkeshögskole-

myndigheten.
Båda utbildningarna ska

Campus själva driva i Värnamo

och om man får ja från myn-

digheten startar utbildningarna

förhoppningsvis nästa höst.

– Dessa söker vi själva utan

samarbete med högskolor. Där-

för blir det tvååriga yrkeshög-

skoleutbildningar, YH-utbild-

ningar, säger Enikö Ohlsson.

Två ej startat i år

Två utbildningar förlagda på

Campuset har inte startats i år.

Det gäller Export och import-

programmet och Butikschefs-

programmet. På båda är Hög-

skolan i Skövde är utbildnings-

ansvarig.
– Import och export var det

dåligt med ansökningar till. De

tycker inte det är värt att köra

igång om det inte finns 20–25

deltagare. Butikschefsutbild-

ningen bestämde sig Högsko-

lan i Skövde för att vänta något

år med innan det blir en ny

uppstart, säger Enikö Ohlsson,

utbildningschef på Campus

Värnamo. 

SARA JOHANSSON
sara.johansson@varnamonyheter.se

Nöjda. Christer Larsson,

verksamhetschef på Camp-

us Värnamo och utbildnings-

chef Enikö Ohlsson. Campus

ska söka om att få starta

två nya utbildningar i Värna-

mo.
Foto: CHRISTIAN ANDERSSON 

Inte bara Värnamonyheter
I AFTON DANS

Var? Läs nöjesannonserna

Du har väl inte

missat på 
Östbofronten? 

Lokala krönikor om 

Värnamo och Vaggeryds

kommun – 
varje tisdag på sidan 4.

VÄRNAMO (VN)

Har du blivit av med guld-

föremål vid bostadsinbrott

någon gång från senhös-

ten och framåt, se då hit!

Som Värnamo Nyheter berät-

tade i torsdagstidningen har

Värnamopolisen lyckats här-

leda en del av alla de guld-

föremål som på försommaren

hittades hos en misstänkt hä-

lare i Västbo. Men mycket

återstår ännu att hitta rätta

ägarna till.
VN har tidigare publicerat

en lång lista på guldringar

med inskriptioner som ingår i

allt det misstänkta stöldgod-

set som polisen beslagtagit.

Flera av dem kan nu återfås

av sina ägare.
Sedan dess är inskriptioner

på fler föremål tydda och lis-

tan därför kompletterad med

följande:
Ringar: Sten 1963 0713,

Erik 19291127, Inga

19881028, (oläslig gravyr-

text) 19640201, 19370807,

19680510, Övriga ringar: Ka-

rin 19700510, Tajme

19910124, Viola 19450813,

Anders & Edit, Karl 1931, K.

K-M A 19310704, Thor

19390623.
Guldberlocker: Mikael

19781208 (8-12-78) platta i

guld, SE lyckoslant med fyr-

klöver, Jennie lyckoslant med

fyrklöver, Josefin Emma Fre-

drik platt hjärta, Uffe rund

platta, Jag älskar dig halvt

hjärta, halva texten saknas,

Libanon form av platt kart-

bild av Libanon, Whisky fi-

nest scotch liten fickplunta

med text, Carl 1906 0501 vig-

selringstyp, omgjord till ett

hjärta.
Guldklockor: Nit och red-

lighet i rikets tjänst - endast

baksida av boetten, Certina

851336468, Kockums - Certi-

na guldklocka, 441.3810.68,

14117080 883903 Ebel, 18 k.

Tung!
Den som tror sig vara ägare

av något av föremålen kan

vända sig till polisen i Värna-

mo.
FLISA SVENSSON

flisa.svensson@varnamonyheter.se

Guld hos polisen

Inbrott på Klostergatan
VÄRNAMO (VN)
Någon har tagit sig in i en villa på Klostergatan i Värnamo

genom att bryta upp en altandörr. Det är oklart om något är

stulet. 
Inbrottet har skett någon gång under helgen. Polispatrull har

gjort en platsundersökning.

Brand i vulkugn
FORSHEDA (VN)
En troligen överhettad vulkaniseringsugn på Forsheda AB fat-

tade i söndags eftermiddag eld. Personalen försökte först själ-

va få bukt med branden, men lokalen blev så rökfylld att man

var tvungen att gå ut. Innan dess stängde man dock luckan till

ugnen och hindrade på så sätt att elden spred sig. 

Räddningstjänstens Bredarydsstyrka var först på plats och

kunde gå in och göra släckningsarbetet. När fler styrkor kom

till återstod att öppna och se till att ordentlig fläkt och ventila-

tion också fick bort röken.

2010



– Vad vi hoppas kunna medverkatill är att minska det mentalaavståndet mellan universitet ochhögskolor och det lokala ochregionala näringslivet, sägerChrister Larsson.
Han pekar på att om företagenska kunna ställa om från attenbart vara underleverantörer tillatt utveckla egna produkter ochsälja dessa, behöver de nya kun-skaper och kompetenser. Den aka-demiska världen behöver å andrasidan fördjupa samarbetet medsmå och medelstora företag för attutöva forskning och utveckling.Campus roll blir att stimulera

samarbetet och att medverka tillatt praktiskt realisera det.

Design och materialCampus Värnamo samarbetarmed designutbildningen vid Tek-niska Högskolan i Jönköping. Endel kursmoment genomförs i Vär-namo, vid besök hos företag ellervid workshops. Planerna är attdenna verksamhet ska utökas.Ökad designkompetens behövsom fler företag ska utveckla egnafärdiga produkter. Samarbetemed Svensk Industridesign(SVID) pågår, och här är ambitio-nen att få fler designers intressera-

de av att verka bland små ochmedelstora företag i regionen.– Materialutveckling är ettannat viktigt område för våraföretag. Campus deltar i ett arbe-te, med företrädare för blandannat forskning och materi-albranschen, där syftet är att ska-pa en bild av vilka önskemål till-verkningsföretagen har på framti-da material, säger Christer Lars-son.

Kulturens roll mer
subtil

Kulturens roll i den innovativamiljön är mer subtil, anser han,

och den är inte vanlig i de scienceparks och samarbeten mellanföretag och utbildare som finns ilandet. Närmast är Drammen iNorge, men här har man baravarit igång i några år.

Unik sprängkraft– Det finns en sprängkraft i de treverksamheterna tillsammans. Deska inte fungera sida vid sida,utan tillsammans, och när man ärute och pratar och träffar folkmärker man att de blir imponera-de av kraften och av att vi kom-mit så långt, säger Christer Lars-son.
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I dag håller Campus Värnamo tilli Trelleborgs gamla kontorsloka-ler, och väntar ivrigt på att få tamer plats när ombyggnaderna iGummifabriken blivit klara. Dåkan man ta emot 400 studenter istället för dagens 200, och ordnafler utbildningar och kurser.
För närvarande pågår tre två-åriga högskoleprogram på Cam-pus.Tekniska högskolan i Jönkö-ping ansvarar för ett av dem ochför de två övriga är Högskolan iSkövde ansvarig. Campus hardessutom etablerat samarbetemed Linnéuniversitetet och medytterligare ett par högskolor dis-kuteras samarbete.  

Yrkeshögskola
Förutom högskoleutbildningarhar Campus Värnamo två utbild-nigar inom yrkeshögskolans ram.Yrkeshögskolan ersätter den tidi-gare Kvalificerade Yrkesutbild-ningen (KY). Nu liksom då hand-lar det om yrkesinriktade efter-gymnasiala utbildningar som skaha tydlig efterfrågan på arbets-marknaden.
– Vi har bra utbildningar och

vill bli en erkänd aktör inomyrkeshögskolan, säger EniköOhlsson, som är utbildningschefpå Campus Värnamo.

Lokal klang
Tre praktiska högskoleutbildning-ar och två yrkeshögskoleutbild-ningar går i år; 3D-teknik, Exportoch import-programmet, Butiks-chefsprogrammet, 3D-teknik föreffektiv produktion och Energi-samordnare. Samtliga utbildningarär förankrade i det lokala ochregionala näringslivet och närings-livet medverkar på olika sätt i attgenomföra utbildningarna. Merfinns att läsa om utbildningarna påwww.campus.varnamo.se.
Dessutom hålls fristående kur-ser i ledarskap, företagsekonomi,projektledning och psykologi påkvartsfart och distans. I höst ord-nas juridisk översiktskurs, affärs-engelska, projektledning ochpedagogik, med samma tidsåt-gång och form.

Mer än hälften
Sedan starten 2007 har bara enkull hunnit gå ut från de tvååriga

utbildningarna. Det rörde sig om19 studenter, och när skolanundersökte hur det gått för dem idecember hade mer än hälften,eller tio, fått jobb, fem hade stu-derat vidare, två var utomlandsoch två sökte fortfarande arbete.På tekniksidan är en tredjedelav studenterna från trakten, entredjedel från länet och restenfrån övriga landet. Det har inne-burit att studentbostäder behövs,

och 50 sådana har byggts mittemot skolan. Hälften blev uthyr-da i höstas, resten behövs införnästa läsår.

Teknik i allt
En stor utmaning är förstås att fåungdomar att intressera sig förutbildningarna. Särskilt gällerdetta de tekniska utbildningarna.– Alla vi som jobbar med tek-niska utbildningar behöver vara

ute i skolorna tidigt, och även låtaunga elever komma till Campusoch titta. Visa maskiner, visa attteknik ingår i det mesta vi gör ochgöra tekniska yrken intressanta,säger Enikö Ohlsson.
Ambitionen är att kunna startanya utbildningar varje år. Just nuförbereder skolan att ansöka omtvå nya yrkeshögskoleutbildning-ar. Dessa kommer att presenterassenare i sommar.

Praktiska
utbildningar
som ger jobb

På Campus möts högskola och näringsliv

I Gummifabriken kommer Campusatt kunna utbilda personal till enindustri som inte bara är underleve-rantör, utan också gör färdiga pro-dukter, berättar verksamhetschefenChrister Larsson.

När Campus Värnamo startades för snart tre år sedan var avsikten att bli ett livaktigt utvecklingscentrum iGummifabriken. Med den nya satsningen i de gamla fabrikslokalerna ska detta bli verklighet. ”Ambitionen är
att Campus Värnamo ska bli en mötesplats för eftergymnasiala utbildningar, forsknings- och utvecklingsarbe-
te, projektarbete, konferenser och förhoppningsvis mycket mera”, säger verksamhetschefen Christer Larsson.

– Här ska näringslivet kunna styra vilka utbildningar vi ska ha, vi är i gamla industrilokaler, säger Campus utbildning-
schef Enikö Ohlsson.

Ett halvår efter att de första studenterna
från Campus Värnamo gick ut förra året
hade nästan alla fått jobb eller studerat
vidare. Utbildningarna tas fram tillsam-
mans med näringslivet och är redan på
god väg att växa ur sina lokaler i Gum-
mifabriken.
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Isshow i Aplarinken
gick över förväntan
VÄRNAMO (VN)
Drygt 1 500 i publiken på
tre föreställningar gjorde
den gångna helgens is-
show i Aplarinken till en
riktig braksuccé.

– Det är över förväntan.
Vi är helt saliga! säger
Maria Lord, ordförande i
Apladalens konståknings-
klubb.

Plötsligt når klubben en
mycket bredare publik
samtidigt som man ökar
gemenskapen.

Efter fredagkvällens slutsålda
premiärföreställning fanns
det enligt Maria Lord en del
besökare som till och med
frågade efter möjligheten att
gå en gång till på lördagen.
Så bra tyckte man att före-
ställningen på temat schlager
var. På lördagen fick dessut-
om vaktmästaren i ishallen
via telefon svara på mängder
av frågor om biljetter.

– Folk var helt förtvivlade,
säger Maria Lord.

Många trodde nämligen
biljetterna var helt slut när
man flyttade de sista till is-
hallen från de butiker i stan
som sålt i förväg.

1 500 i publiken
Maria Lord kan inte vara an-
nat än nöjd. Vid förra årets
premiär för en större, entréav-
giftsbelagd isshow i stället
för en vanlig avslutningsupp-
visning sålde man 800 biljet-
ter plus platser till genrepet. I
år blev det totalt drygt 1 500
biljetter med 600 i publiken
både på fredagskvällen och
lördageftermiddagen. Lör-
dagkvällen nådde däremot in-
te riktigt upp till dessa topp-
resultat.

– Det här var som på rik-
tigt! fick kvällens konferenci-
er Bengt Jonsson höra i betyg
om föreställningen.

Flera i publiken konstate-
rade att klubben lätt kunnat ta
100 kronor i inträde i stället
för 40 kronor.

Bredd på publiken
– Det här gör vi inte för att
tjäna pengar, även om det ger
en del till klubbkassan, beto-
nar Maria Lord. 

Hon ser hellre ett lägre bil-
jettpris och därmed en stor
publik. I hennes ögon är ar-
rangemanget både ett sätt för
klubben att bredda sin publik
och att skapa gemenskap och
sammanhållning.

– Det är en sån underhåll-
ning och det blir så maffigt
med många på isen. Vi når al-
drig den här publiken med vå-
ra tävlingar, säger Maria
Lord.

Engagerar alla
För klubben betyder arrange-
manget att man kan engagera
alla, från de yngsta till de äld-
sta – utan krav på tävlingsre-
sultat.

– Den gemenskapen bland
barn och föräldrar kan man
inte få på annat vis. Det är
knappt inte en förälder utan
att de haft ett uppdrag, påpe-
kar Maria Lord apropå att
man plötsligt har bättre kon-
takt med föräldrarna, till och
med dem man knappt pratat
med tidigare.

Arrangemanget har dessut-
om fört konståkarna närmare
hockeyklubben och även om
Maria Lord ännu inte vågar
lova om det finns ork till en
stor show redan nästa år vill
hon gärna direkt gå vidare
med det konståkarna bjöd på i
januari: en mellanakt i en
hockeymatch. Hon menar att
det är synd att inte ge ungdo-
marna fler än tre tillfällen att
visa upp det man jobbar för
under ett helt år.

LEENA NISKANEN
leena.niskanen@varnamonyheter.se

Stilfull succé. Drygt 1 500 besökare fick se en
sprakande isshow i schlagerton, vilket bland annat bjöd
på det här stilfulla numret till Alcazars Melodifestivallåt
”Stay the night”. I mitten Matilda Andersson, Anna Jo-
hansson och Johanna Johansson. Foto: PRIVAT 

Vårdval vid tandläkarbesök gäller inte
VÄRNAMO (VN)
– Det är nästintill katastrof.
Vårdvalet gäller inte dem
som riktigt har behov av
samhällshjälp.

Det säger en Värnamobo
vars sjuka hustru inte får
en sjukresa för att åka till
tandläkare i Skillingaryd.
Att länet till sommaren
inför vårdval förändrar inte
situationen – åtminstone
inte än. 

Kvinnan i fråga hade för något
år sedan fått ett omfattande ar-

bete gjort hos tandläkare i Skil-
lingaryd. Strax därefter flyt-
tade makarna till Värnamo,
men kvinnans återbesök hos
tandläkaren blev fördröjt efter-
som hon blev svårt sjuk under
en längre tid. Numera är hon
förlamad och rullstolsburen,
men är i dagsläget i sådant
skick att hon skulle orka med
den efterkontroll hos tandläka-
ren som aldrig blev av. Efter-
som det var i Skillingaryd det
stora jobbet gjordes var det dit
hon ville på kontroll också.

Förvåningen blev dock stor
när paret försökte boka sjukre-
sa.

– Det gällde bara till när-
maste tandläkare. Vi tyckte det
var väldigt konstigt, säger ma-
ken.

Missat sjukresorna
Att boka färdtjänst var inte hel-
ler ett alternativ fick kvinnan
veta. Bokade hon sådan resa
till tandläkarbesök kunde hon
bli avstängd från färdtjänsten.

– Det har varit så stort att
man ska få välja vårdcentral,
men det här har man missat.
Det är mycket frågor som hän-
ger i luften, konstaterar man-
nen och tycker inte han fått
klart besked någonstans.

– Vi tycker det är skit att
hon inte ska få åka till tandlä-
karen. Hon blev så besviken
och vi har varit tvungna att
lämna återbud. Nu vet jag inte
hur vi ska göra.

– Det här hamnar lite vid si-
dan av vårdvalet, eftersom det
troligtvis blir dyrare. Vi vet in-
te hur många som väljer fritt
val, säger Daniel Lilja, sek-
tionschef på landstingets hälso-
och sjukvårdsavdelning. 

Han påpekar att politikerna
av denna anledning än så länge
valt att inte inkludera sjukresor
i vårdvalet. Därför kommer
även framöver de nuvarande

reglerna gälla. Dessa innebär
att man får åka längre än till
närmaste vårdgivare om man
betalar merkostnaden själv.
Man får dock inte åka längre
än en mil. Mellan Värnamo
och Skillingaryd är det betyd-
ligt mer än en mil och därför
kan en sådan sjukresa inte god-
kännas, vare sig nu eller till
sommaren.

Letar nya lösningar
Daniel Lilja påpekar dock att
man börjat fundera över möj-
ligheterna till friare val även
på detta område, under förut-
sättning att patienten är be-

redd att betala merkostnaden
själv. Därför har landstinget
än så länge vänt sig med en
förfrågan till Länstrafiken om
praktiska lösningar. 

Kan sjukresenären betala
eventuell extrakostnad till fö-
raren direkt om man skulle
åka mer än en mil? Tveksamt,
har Länstrafiken svarat hit-
tills. 

Man vill inte hantera kon-
tanter i sina fordon och det
blir krångligt att räkna ut hur
mycket resenären ska betala.

LEENA NISKANEN
leena.niskanen@varnamonyheter.se

Industritjänste-
männen först ut
JÖNKÖPINGS LÄN (VN)
5 000 industritjänstemän
i länet finns bland dem
som i helgen fick det för-
sta avtalet klart i årets av-
talsrörelse.

– Vi är mycket nöjda,
säger Inger Rutensköld,
Jönköping, regionchef för
Unionen Småland.

– Det är en rimlig kon-
struktion, även om avtalet
är baktungt, säger Anders
Wenell, Gislaved, i Teknik-
företagens regionstyrelse.

– Vi har gått från ett nollbud
till ett avtal med innehåll och
vi har tagit ansvar för den
ekonomiska delen, konstate-
rar Inger Rutensköld. 

Arbetsgivarna ville ha ett
nollbud, men det 18 månader
långa avtalet från första april
i år, ger 2,6 procent. För en
medlem som ligger på snittlö-
nen 27 000 kronor betyder
det cirka 700 kronor mer i
månaden.

Inger Rutensköld tycker att
man uppfyllt medlemmarnas
krav på ett centralt avtal, som
är individuellt, satsar på läg-
stalönerna och inte kan än-
dras under avtalstiden. Dess-
utom fick man det man slagits
för i många år, kompetensut-
veckling för alla.

Rimligt bud
Flera fackförbund har kritise-
rat Unionen för att man teck-
nade ett avtal utan att ha sam-
ordnat det hela med övriga
fack.

– Varje förbund är suve-
ränt. Vi fick det här rimliga
budet inom de ramar för-
bundsstyrelsen hade bestämt.
Vi ville inte förstöra för våra
medlemmar, säger Inger Ru-
tensköld.

– Det här säger inte att det
är någon spricka till LO-för-
bunden, betonar hon.

Ville ha kort avtal
– Viktigt är att avtalet kom-
mer på plats, säger också An-
ders Wenell och hoppas att
man kommer att kunna landa
ett rimligt avtal med IF
Metall också.

Han anser dessutom att 18
månader låter bra.

– Ett kort avtal har varit
vårt önskemål. Det här känns
hanterbart.

Baktungt
Ett nollbud var Teknikföreta-
gens utgångspunkt och därför
tycker Anders Wenell att av-
talet trots allt är baktungt.

– Det finns inget utrymme
för det här, säger han och på-
minner om att länets företag
varit bland de hårdast drab-
bade i krisen.

– Allt över noll kommer
att ge företagen mer bekym-
mer och urholka vår konkur-
renskraft. En återhållsam lö-
neutveckling är extremt vik-
tig, betonar han och påpekar
att det inte enbart gäller den
ekonomiska aspekten. Både
fack och företag vill kunna
behålla medarbetare.

LEENA NISKANEN
leena.niskanen@varnamonyheter.se

Campus vill satsa på omvårdnad
VÄRNAMO (VN)
– Det är ett stort område
med stora arbetsgivare,
som har ett uttalat behov
av kompetensutveckling.

Det säger Christer Lars-
son, verksamhetschef för
Campus Värnamo, apropå
att högskolan vill lägga till
ett fjärde ben i sin verk-
samhet: omvårdnad.

Det började 2007 på det tek-
niska området med den unika
3D-utbildningen. Därefter
byggde högskolan på med eko-
nomi/administration. Sedan
kom det tredje benet med mil-
jö, energi och klimat, där man
bland annat i höst har premiär

för en energisamordnarutbild-
ning. Och nu väljer man att för-
söka bygga upp ett fjärde ben
inom omvårdnad genom över-
läggningar med landstinget och
kommunen.

– Vi har bara haft diskussio-
ner än så länge. Det finns inget
på pränt, betonar Christer Lars-
son men medger att man har sik-
tet inställt på omvårdnadsbiten.

Efterfrågan finns
– Vi ser ju att de jobbar mycket
med kompetensutveckling själ-
va, säger han om framförallt de
offentliga arbetsgivarna. Som
exempel pekar han på att det
finns statliga medel att söka om
man vill satsa på utbildning in-
om psykiatri, där det finns stora

behov, både inom kommuner
och landsting.

Christer Larsson förklarar att

en omvårdnadssatsning i så fall
skulle ingå i den nybildade yr-
keshögskolans ram och helst i

form av utlokaliserade utbild-
ningar från någon större hög-
skola. Inga fullständiga utbild-
ningar till ett yrke, men kom-
pletterande, fristående utbild-
ningar som kan föra en vidare.
Det ska man kunna erbjuda på
hemmaplan om ”ett antal kom-
muner går samman”.

Yrkesutbildningar
Yrkeshögskolan inom Campus
kommer i gång på allvar i höst,
då både energisamordnarutbild-
ningen och produktionsutveck-
lingen via 3D, rullar i gång.
Dessa är godkända av Yrkes-
högskolemyndigheten, som bil-
dades i juli 2009. Myndigheten
har hand om det som räknas
som skräddarsydda utbildningar

i nära samarbete med näringsli-
vet. Utbildningar som blir god-
kända ska röra branscher där
det för närvarande finns ett utta-
lat behov av vidareutbildning.
Inom denna gren hoppas man
också inom Campus Värnamo
så småningom kunna lansera en
tvåårig utbildning inom plast.
Det är branschorganisationen
Polymercentrum som har gett
högskolan uppdraget att forma
en sådan ansökan till Yrkeshög-
skolemyndigheten.

Går allt som man tänkt kom-
mer det alltså även framöver
skickas en ansökan om någon
form av omvårdnadsutbildning
till Yrkeshögskolemyndigheten.

LEENA NISKANEN
leena.niskanen@varnamonyheter.se

155 miljoner för byggstart
VÄRNAMO (VN)
155 miljoner kronor för för-
sta etappen av ombyggna-
tionen av gummifabriken,
en entreprenör antagen i
augusti och därefter bygg-
start. Storprojektet håller
ett tempo som sällan skå-
dats i kommunen.

– Nu är det läge att sätta
ned foten och bestämma
sig om man ska hålla tid-
planen, säger kommunens
tekniske chef Eskil Svens-
son.

– Det är ett viktigt beslut, sä-
ger Eskil Svensson när nu tek-
niska nämnden denna vecka
ska ta ställning till om man ska
föreslå kommunfullmäktige att
godkänna att man på allvar sät-
ter igång med förvandlingen av
gummifabriken till det mo-
derna kompetens- och kultur-
centrum man vill skapa. Ett ja
innebär 155 miljoner kronor
för att genomföra den första
ombyggnadsetappen.

– Då rullar alltihop igång!
När man drar igång en entre-
prenad, då kan man inte vända

tillbaka, konstaterar Eskil
Svensson.

Campus först
155 miljoner kronor är mer än
de 100 miljoner kronor allian-
sen avsatt för gummifabriken i
årets investeringsbudget, men
då räknar man enligt förslaget
med att tidigarelägga drygt 50
miljoner kronor från budgeten
2011. 

Den alltmer växande hög-
skolan är den del som är ämnad
att få nya lokaler i den gamla
fabriksbyggnaden i denna för-

sta etapp, liksom Värnamo Nä-
ringslivs företagsfabrik. Entré-
er, trapphus och gemensamma
ytor ingår också i paketet.
Dessutom förbereder man hela
husets gemensamma försörj-
ningssystem för VVS och el/te-
le/data. På utsidan kommer
man också ställa i ordning den
västra sidan mot järnvägen.

Byggstart i höst
Enligt tidtabellen, som arbetar
på i ett mycket bestämt och
snabbt tempo, räknar man med
att kommunfullmäktige ska

kunna anta en entreprenör för
denna första etapp redan efter
sommaren. Då ska man för-
hoppningsvis kunna ha inflytt-
ning i nya lokaler om två år,
det vill säga sommaren 2012.
Trots det snabba tempot är man
då ändå ett halvår efter den tid-
plan man hoppades på från
början.

Fullbordat 2013
Ombyggnationer för bibliotek,
ny konsertsal och kafé/restau-
rang är det som sedan ska kom-
ma i den andra och avslutande

etappen. Den beräknas kosta
130 miljoner kronor. Den ska
enligt planen vara genomförd
och klar redan året efter första
etappen, det vill säga sensom-
maren 2013. Just nu jobbar
man bland annat med att leta
efter lämpliga aktörer som vill
driva både konsertsalen och ka-
féet/restaurangen.

Text:
LEENA
NISKANEN
leena.niskanen
@varnamonyheter.se

■ Till hösten blir det fem olika utbildningar vid Campus
Värnamo. Högskola: 3D, Butikschef, Export/import.
Yrkeshögskola: Energisamordnare, 3D med inriktning mot
produktionseffektivitet

År Antal studenter

2007 33

2008 160

2009 200

2010 250

UTVECKLINGEN FÖR CAMPUS

Inspirationsdag för ekonomelever på Figy
VÄRNAMO (VN)
Figy anordnar alumnidag
med besök av gamla stu-
denter för att inspirera och
motivera de nuvarande ele-
verna på skolan. Allt för att
hjälpa eleverna med sina
framtida val om studier.

När man som gymnasieelev tän-
ker på sin framtid är det kanske
inte alltid lätt att visualisera vad
man kan tänkas göra efter stu-
denten. Till hjälp finns så klart
studievägledare, men Finnve-
dens gymnasium, Figy, vill er-
bjuda sina elever ett komple-
ment till detta. Under en alumni-
dag fick tvåorna och treorna på
ekonomiprogrammet träffa tidi-
gare studenter och höra dem be-
rätta om livet efter Figy.

Eva Lindholm som är ansva-
rig för dagen hoppas att projek-
tet ska sprida sig till alla pro-
gram på skolan.

– Vi tror stenhårt på den här
idén, säger hon.

Hon berättar att de huvudsak-
liga syftena är att inspirera ele-
verna och höja deras motivation,
genom att visa på livet efter stu-
denten.

Åtta tidigare Figyelever berät-
tar om hur de tagit stegen vidare
från ekonomiprogrammet. Bland
yrkena de representerar finns re-
visor, nationalekonom, bankman
och entreprenör. Förutom civil-
ekonomsutbildningar läser en af-
färsjuridik och en annan pluggar
engelska.

Anna Jarl, Josefina Wetter-
holm, Louisa Svensson och Ma-
tilda Andersson går alla i tvåan.
Samtliga tyckte att det var bra
att få höra om hur man kan gå
vidare efter gymnasiet.

– Man vet inte riktigt vad man
kan bli. Vi har inte fått så myck-
et information från skolan, säger
Josefina Wetterholm.

– Det här är mer verklighets-
baserat. Jag tar i alla fall detta på
mer allvar än det som lärarna
berättar, säger Louisa Svensson.

Ingen av studenterna vet ännu
vad de ska göra efter gymnasiet,
men de har i alla fall planerat att
läsa vidare någon gång. De tror
att de flesta som valt att läsa ett
ekonomiskt program gör det då
det finns intresse för ekonomi.

– Det är en bra grund att stå
på. Det kan bli så mycket av så
lite, säger Anna Jarl.

Philip Hurtig Andersen tog
studenten 2008 och har sedan
dess hunnit med både det ena
och det andra. Just nu driver han
ett företag tillsammans med nå-
gra vänner.

– Jag har gått fort fram och
varje dag har jag gått på minor,
men man lär sig på det.

Philip Hurtig Andersen tycker
det är viktigt att man vågar satsa
på sina egna idéer. Framför allt
nu när arbetsmarknaden ser ut
som den gör.

– Våga testa. Våga göra nya
grejer. Gör man fel så lär man
sig något på det också, uppma-
nade Philip Hurtig Andersen Fi-
gystudenterna.

SOFIE ERIKSSON
sofie.eriksson@varnamonyheter.se

Intressant. Anna Jarl, Josefina Wetterholm, Louisa Svensson och Matilda Andersson tyckte att det var en bra och intressant dag. – Det är bra att få reda
på vad det innebär att läsa ekonomi, säger Matilda Andersson. Foto: CHRISTIAN ANDERSSON

Inspiration. Eva Lind-
holm hoppas att alumni-
dagen ska inspirera och
motivera Figyeleverna.

Våga satsa. Philip Hurtig
Andersen tog studenten
2008. Nu uppmanar
han de nuvarande Figye-
leverna att våga satsa
och tro på sin grej.

2010
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Värnamo Nyhetermitt i veckan

VÄRNAMO
Vilket är ditt bästa min-ne?
– När jag efter åtta år förförsta gången fick åka tillmin hemstad i Rumänienoch besöka mina gamlavänner. Bilden av min fö-delseort, första träffen medmin bästa väninna är heltoförglömliga.

När kände du dig jaglycklig senast?– Jag känner mig lycklig istort sett varje dag. Jagkänner mig lycklig överatt jag kan stiga upp påmorgnarna, att jag har ettarbete att åka till som in-spirerar mig, att jag har enfamilj att komma hem tillsom jag älskar och att vihar möjlighet att åka fritti världen. Jag har också då-liga dagar ibland när jaginte riktigt kan tänka påallt jag har att känna gläd-je för, men jag brukar rättsnabbt påminna mig självom alla dessa positiva sa-ker som får mig till att måbra igen.

Vilken händelse i ditt livhar påverkat dig mestsom människa?– Det finns ett antal viktigahändelser som har formatmig och påverkat mig avse-värt, men troligtvis har jagblivit påverkad mest avhändelsen då min familj1984 lämnade vårt hem iRumänien och flyttade tillSverige.

Nämn två värderingarsom du har fått med dighemifrån!
– Att vara en pålitlig ochgod vän och att alltid göramitt bästa.

Vilket personlighetsdragär du mest respektiveminst stolt över?– Jag är mest stolt över minviljestyrka och minst stoltöver min otålighet. 
Nämn något få männis-kor vet om dig!– Att jag är svårt reumatisk.Tack vare min medicin kanjag fungera!

När grät du senast?– Jag har väldigt nära tillbåde gråt och skratt. Brukarsäga att jag är antingenglad eller ledsen, det finnsinte så många tillstånd däremellan.

Har du någon last?– Jag är beroende av att detska hända saker hela tiden.Planerar jämt något, blirlätt uttråkad.

Hur kopplar du av? – I vardagen kopplar jagbäst av med hjälp av fysiskträning. Djupare avkopp-ling når jag genom att sittaoch titta på solnedgången,ligga och lyssna på havet,lyssna på någon bra musikeller ha lite djupare diskus-sioner med goda vänner.
Vilka tre personer skullekunna vara drömgästerpå din middagsbjudning?– Det var en annorlundafråga. Jag är ingen dröm-mare och funderar sällanpå saker som aldrig kan bliverklighet. Ska jag ändåtänka ut något overkligt,skulle jag kunna tänka migäta middag med Anders

Bagge, tycker att han ver-kar vara en härlig person.
Vad skulle din debutro-man handla om?– En flicka som tvingas blivuxen vid 15 års ålder.

Om du skulle starta egetvad skulle det handlaom?
– När jag var yngre var jagsugen på att äga ett egetlitet hotell, men nu har detmer gått över till ett ålder-domshem eller servicebo-ende. Jag älskar människoroch älskar att hjälpa andra.

Smålänning eller euro-pé?
– Jag är definitivt europé,med hett temperament,litet tålamod och ett storthjärta.

Vilken dröm skulle duvilja hinna förverkliga?– Jag vill hinna besöka nå-gra platser till på jorden,där jag inte har varit ochskulle gärna vilja startaeget någon gång.
Vem ser du mest upp tilloch varför?

– Min största idol har alltidvarit min mormor. Ensmart och intelligentkvinna med ett hjärta avguld. Jag har alltid beund -rat henne för allt hon hargjort för andra, för allt dethon har offrat för sin fa-milj, för hennes omtanke,tålamod, generositet ochgränslösa kärlek.
Vilken lärare har betyttmycket för mig i mittliv?

– Det finns några styckenjag tänker på. Men den somhar haft en betydande på-verkan på mig och mitt valav yrkesliv har varit minmatematiklärare underhögstadiet i Rumänien.Han var en fantastiskt duk-tig och framför allt engage-rad lärare som fick mig föratt falla för yrket. Det var dåjag bestämde mig för att blimattelärare.

Ett stort hjärta ochhett temperament  

Enikö är en 42-årig, ungersk kvinna som är född och uppvuxen iTranssylvanien, Rumänien. 1984 kom hon till Sverige med sinfamilj och till Ljungby 1994, som nyexaminerad gymnasielärare.Här träffade hon sin man, en infödd smålänning och sedan dess ärhon Ljungbybo. Tillsammans har paret tonåringarna Amanda, 15,och Alexander, 13. Efter ett antal roller inom skolans värld är Enikö i
dag tillförordnad verksamhetschef på Campus Värnamo. Mottot är:
Allting går om man bara vill, det omöjliga tar bara lite längre tid.

ENIKÖ OHLSSONS största idol är hennes mormor. – En smart och intelligent kvinna med ett

hjärta av guld.

Foto: CHRISTER GALLNEBY 

Text: 
Adina Rosu

0370-30 06 57adina.rosu@varnamonyheter.se

STOCKHOLM
”Utomordentligt all-varligt”, säger densvenska regeringenom den etiopiska do-men på elva års fäng-else för journalisternaJohan Persson ochMartin Schibbye. Detvå ställs nu inför ettmycket svårt val.

Efter domaren Shemsu Sir-gagas straffbesked har de15 dagar på sig för ett valsom avgör deras framtid.De kan antingen bestäm-ma sig för att överklaga el-ler att ansöka om att bli be-nådade.
De döms för att olagligtha tagit sig in i Etiopien,något de medgivit, och föratt ha hjälpt den olagligarebellgruppen Ogaden Na-tional Liberation Front(ONLF).

– Vi har hört båda sidor. . .och vi bedömer att det härär det lämpliga straffet,sade domare Sirgaga närhan redogjorde för domeninför domstolen, enligt Re-uters.

Ett nederlag
Ansöker de om nåd måstede erkänna de brott de an-klagats för och be om ur-säkt.

De bådas svenske advo-kat Thomas Olsson anseratt domen är orättvis.– Det var ett nederlag förden etiopiska rättssäkerhe-ten. Elva år var visserligenminimistraffet, men då skaman komma i håg att dethär rör sig om två oskyldi-ga journalister som har för-sökt göra sitt arbete, att dådöma dem till elva årsfängelse för att de utövar

sitt yrke är en brutal dom,säger Olsson till TT.
Om de inte överklagar,vad händer då?– Då återstår i princip en-dast ett benådningsförfa-rande som inleds den da-gen de erkänner brottetoch ber om ursäkt.

Vad skulle det kunna ge?– Det är ett beslut som över-lämnas till premiärminis-terns skönsmässiga be-dömning, så där finns detju inga som helst garantier,säger Olsson.
Hård kritik
Journalistförbundets ord-förande Jonas Nordling,Tidningsutgivarnas vd Je-anette Gustafsdotter ochReportrar utan GränsersSverigeordförande JesperBengtsson kritiserar do-men. Statsminister FredrikReinfeldt och utrikesmi-nister Carl Bildt låter UD:skabinettssekreterare FrankBelfrage kommentera:–  Vi ser naturligtvis ut-omordentligt allvarligt påden här domen.– Vi arbetar vidare, på oli-ka nivåer och på olika spårför att de ska bli fria såsnart som det någonsin ärmöjligt, säger Belfrage ochtillägger att det bland an-nat handlar om kontaktermed USA och EU.Journalisternas anhörigahar fått löfte om att få träffautrikesminister Carl Bildt.–  Vi förväntar oss ocksåatt regeringen tar kontak-ter med USA och EU i ochmed att de i sina uttalan-den har gett sitt stöd till Jo-han och Martin på ett väl-digt starkt sätt, säger KjellPersson, Johan Persson far.(TT)

Svenska
journalister
fick elva år

INRIKES

Ny kritik 
mot Carema
VÄNERSBORG
CAREMA FÅR än en gångkritik för sitt sätt att skötaäldrevården i Vänersborg. Ihöstas betalade man300 000 kronor till kom-munen för att ha brutitmot det gemensamma av-talet och nu visar det sigatt missförhållandena fort-sätter. En kommunal in-spektion den 19 decemberpå äldreboendet i Brålandavisade det att det saknades2,2 årsanställda. (TT)

UTRIKES

Putin hånar
oppositionen
MOSKVA
RYSSLANDS premiärmi-nister Vladimir Putin an-klagar den politiska oppo-sitionen, som har ifråga-satt parlamentsvalen 4 de-cember, för att sakna måloch ledare.
– De har varken ett ge-mensamt program eller be-gripliga metoder för att upp-nå sina mål. De saknar folksom kan göra något konkret,sade Putin i hånfulla ordalagunder ett partimöte.
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Öppet lördag 10-15 och söndag 11-15 

5 Whirlpool vitvaror 

          
Endast 12 500:-

Nya vitvaror för köket till

ett fantastiskt pris

Erbjudandet gäller t.o
.m. 31. augusti 2011.

Priset gäller vid köp av de 5 vitvaror som visas, 

exkl. frakt. Se mer på www.hth.se
Gör det själv

och få mycket mer för pengarna

Gör detsjälv

HTH KÖKSFORUM JÖNKÖPING: Batterigatan 20, A6 Området, 553 05 Jönköping, Telefon 036 12 30 90 

HTH KÖKSFORUM VÄXJÖ:  Norremarksvägen 8,  352 45 Växjö,  Telefon 0470-79 98 40

BROTT & STRAFF

Nätbedrägeri
om stigbyglar
VÄRNAMO

VÄRNAMOKVINNAN beta-
lade in 600 kronor för ett
par stigbyglar på en inter-

netannons men har sedan
inte fått dem skickade till
sig, enligt hennes polisan-

mälan. Brottet rubriceras
som bedrägeri.

Elva kronors
marginal
VÄRNAMO

MED BARA elva kronors
marginal rubriceras en
bensinsmitning hos Statoil

på Växjövägen snatteri
i stället för stöld.

En svart Volvo svängde in

till pumparna på macken.
En man och en kvinna
skötte tankningen, som
kostade 989 kronor, men
flera personer fanns i bilen.

Efteråt körde sällskapet
iväg utan att betala, men
övervakningskameran har
registrerat vad som stod på

nummerplåtarna. 

Kvinna knuffad
ner för trappa
LAGAN

I SÖNDAGS kväll larmades

polisen till en adress i La-
gan. En kvinna som hade
blivit knuffad ner för en
trappa kunde själv ringa
efter hjälp. Kvinnan fördes

med ambulans till sjukhus

med befarade benbrott.
Den drygt 40-årige sam-
bon greps och är miss-
tänkt för misshandel.

VÄRNAMO

Ett 40-tal SPF-medlem-
mar var i tisdags på
hemlig resa som gick till
Västergötland.

Första stoppet var vid Stam-

pens kvarn utanför Hjo, där

man drack kaffe. Kaféägaren

berättade om kvarnen, som

lades ner 1965 efter att ha varit

i bruk i flera hundra år. Nästa

besök gjordes på Karlsborgs

fästning. 
Mycket av den militära

verksamheten på orten är nu

nedlagd, men fallskärmsjä-

garregementet är kvar.
Resan fortsatte till Marie -

stad, där lunch serverades på

café Holmen vid Vänerns

strand. Arkitekt Elisabeth

Göthberg berättade sakkun-

nigt om staden och man van-

drade iväg för att se den gamla

bebyggelsen med sina intres-

santa innergårdar. Eftermid-

dagskaffet intogs på Turbin-

husön i Tidaholm. Reseledare

var Karin Feurst Sandborn

och chaufför Per Mörk.
Flisa Svensson

flisa.svensson@varnamonyheter.se

SPF:are på hemlig resa

SPF-MEDLEMMAR på besök i Mariestads domkyrka. 
Foto: PRIVAT 

Avtackade med Rydaholmsalnen

RYDAHOLM
RYDAHOLMS SAMHÄLLS- och vägförening har avtackat

Rolf Britsman och Leif Nygren på tekniska kontoret för

deras insatser i Rydaholm. Rolf Britsman har enligt för-

eningen höjt gatustandarden i Rydaholm väsentligt

under sin tid som produktionschef på kommunens tek-

niska kontor. Han har bland annat svarat för ett nät av cy-

kelvägar i samhället. Leif har svarat för skogsskötsel och

för restaureringar av gamla stengärdesgårdar, bland an-

nat en vid Rydaholms Värdshus. Vägföreningen har som

tradition att uppmärksamma personer som gjort bety-

dande och värdefulla insatser i Rydaholm med ett exem-

plar av Rydaholmsalnen, som uppges vara det äldsta kän-

da längdmåttet i Sverige. Därmed fick de båda herrarna

varsitt exemplar av alnen som tack.

RYDAHOLMS VÄGFÖRENING tackade Rolf Britsman och

Leif Nygren för deras insatser i Rydaholm. Ordförande Her-

bert Johansson överlämnade varsitt exemplar av rydaholm-

salnen.
Foto: PRIVAT 

FÖRENINGAR

Heldag 
med konst 
ÖSTERLEN

FÖR 34:E GÅNGEN genom-

förde konstnären Kjell
Persson, Värnamo, på val-
borgsmässoafton en konst-

resa till Österlen.  Många
åker år efter år på denna
populära tur från Värnamo,

där ledaren gjort ett urval
bland de 154 konstnärer
från Östra Skånes konst-
närsgille, som visade sitt
skapande under konstrun-

dan. Årets resa fick 53 del-
tagare, som förutom av
måleri kunde låta sig inspi-

reras av konst i många an-

dra former, till exempel ke-

ramik och konstsmide. 

NYHETER

Vill borra i ekar
OHS

BORRA I EKARNA i Brunns -

torps naturreservat norr
om Ohs kan ett forsknings-

projekt vid Göteborgs uni-
versitet komma att göra.
Länsstyrelsen i Jönköping
ger klartecken eftersom
studien har vetenskapligt
värde. Den handlar om att
genom studier av årsringar

i borrproverna försöka re-
konstruera sommartorka
och skogsbränder i Skandi-

navien under 500 år. For-
skarna har sökt tillstånd
för Brunnstorp och ytterli-

gare tio reservat i länet,
men uppger att endast en
del kommer att väljas ut
beroende på hur mycket
lämpliga träd man hittar i
varje reservat. 

VÄRNAMO

35 sistaårselever på gym-
nasiet var i går runt på
Värnamo Industriexpo.

– Annars får man ju in-
te se några företag, säger
Mattias Ericsson som lä-
ser tekniska program-
met på Figy.

Eleverna som kommer från

Värnamo, Ljungby och Jönkö-

ping besökte fyra företag var

på Värnamo Industriexpo.

Campus i Värnamo har gått ut

med information om dagen

till ett antal gymnasieskolor

skolor i Värnamo, Jönköping

och Ljungby och eleverna som

var intresserade fick hänga på.

Syftet är att öka teknikintres-

set bland eleverna.
– Jag tycker också det är in-

tressant att visa ungdomar alla

dessa fina företag och de är väl-

digt positiva till att öppna dör-

rarna för oss. De säger själva att

det är sådana här personer de

kommer att anställa i framti-

den, säger Lennart Klefsjö, som

jobbar som samordnare

mellan företag och högskolan.

Det är första gången Cam-

pus gör den här satsningen,

och Lennart Klefsjö tycker att

35 deltagare är en bra siffra.

Han ser gärna att flera av dem

väljer att läsa teknik på Cam-

pus i Värnamo.

”Fint och ljust”
Mattias Ericsson, 18 år, och

Alexander Mattsson, 19 år, som

läser tekniska programmet på

Figy var två av eleverna som

besökte Din Maskin i Värnamo

AB. De ville veta mer om före-

tag i bygden och var nöjda med

det de såg av Din Maskin.

–  Det ser inte ut som jag

tänkt mig att det gör på en in-

dustri. Det var inte smutsigt,

utan fint och ljust, säger Mat-

tias Eriksson.
Alexander Mattsson tyckte

det var kul att komma ut till

företag i stället för att bara ha

teori i skolan.
– Det är väldigt automatise-

rat här (Din Maskin). Maski-

nerna verkar klara sig bra själ-

va, och det sparar ju förslit-

ningsskador på anställda, sä-

ger han.
Information om fyra företag

var mycket att ta in på en dag,

men duon tycker det var bra

att se flera företag eftersom de

har olika inriktningar. Båda är

inne på att läsa maskinteknik

på högskolan.

Stöttar utbildningar
Magnus Ericsson, servicechef

på Din Maskin i Värnamo AB,

är positivt till att ta emot elev-

besök.
– Vi stöttar aktivt teknikut-

bildningar på Campus och i

Ljungby. Vi ser det som en in-

vestering för framtiden, och

jag tror det lönar sig. Vi kan

inte ställa stora krav om vi in-

te själva bjuder till, säger han.

Han berättar om maskiner

som lagts ut på låglöneländer

som man har fått plocka hem

igen för att anställda inte kun-

nat köra dem.
– Det kanske är att sticka ut

hakan, men vi behöver perso-

nal med hög kompetens för

att kunna hantera maski-

nerna vi arbetar med.

Elever fick inblick i företag

MAGNUS ERICSSON, servicechef på Din Maskin, (till vänster) är

positivt till att ta emot elevbesök. Jämte honom står Lennart Klef-

sjö, som jobbar som samordnare mellan företagen och högskolan

på Campus i Värnamo.

SETH ENGSTRÖM, STOCKHOLM, som utsågs till världens bästa kortmagiker 2008 underhöll elever som i går besökte Din Maskin i

Värnamo AB. – Knepet är att inte ha för mycket fritid. Jag har alltid gillat att lura människor, och nu får jag betalt för det, säger han och

ler.MATTIAS ERICSSON (till höger) och Alexander Mattsson som lä-

ser tredje året av tekniska programmet på Figy var nöjda med vad

de såg av Din Maskin.

FÖRENINGAR

Daniel Sjödahl
Text och foto

daniel.sjodahl@
varnamonyheter.se

0370-30 06 28

VÄRNAMO
TRADITIONEN MED sommar-

kvällarna på Libanongården

består. Säsongen inleds på lör-

dag och pågår med några

undantag varje lördag till 20

augusti. Programserien ord-

nas gemensamt av missions-

och alliansförsamlingarna

med medverkan av både egna

krafter och gäster utifrån.
Sammankomsterna äger

rum varje lördagskväll under

sommaren, undantaget kar-

nevalsdagen och midsom-

mardagen.

Vid säsongspremiären på

lördag bjuder missionskyr-

kans kör på vårkonsert med

favoriter ur den egna reperto-

aren.
Skådar man lägre fram i

programmet gästas sommar-

kvällen sista lördagen i maj av

gotlänningen Tomas Boström

som är pastor och trubadur, 4

juni spelar Värnamo Storband,

andra framträdanden görs av

Andreas Westberg med vän-

ner, Evangelistkvartetten,

som består av fyra sjungande

pastorer från Svenska mis-

sionskyrkan, samt Simon och

Jonas, två grabbar som fram-

för 70-talsinspirerad kristen

countrymusik.
Finalkvällen 20 augusti

medverkar fem konstnärliga

medlemmar av missionsför-

samlingen, Maria Lindahl,

Clas Gränsmark, Elisabet Jo-

sefsson, Gunnar Liljemark och

Birgitta Andersson, som visar

och pratar om sin konst. För

musikinslagen svarar grup-

pen Ack.
Flisa Svensson

flisa.svensson@varnamonyheter.se

Sommarkvällar på Libanon

VÄRNAMO
EN KVINNA från Värnamo

kommun har polisanmält att

hon utsatts för ofredande av en

man hon besökte i onsdags.

Kvinnan menar att mannen

blev arg och sa att han skulle

göra henne illa, men det ska in-

te handla om något dödshot.

Kvinnan tyckte mannen var

oförskämd men uppger att hon

inte är särskilt rädd för honom.

Ofredande mot kvinna efter ordväxling
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www.bredarydsmobler.se

Östra Vägen |  Bredaryd  |  0370-808 10    

Barnarpsgatan 11  |   Jönköping  |  036-34 34 00  

Metropol:
Fredag kl. 19.30
X-men: First Class

Skaffa VN-kortet - en förmån som gäller 
för alla i hushållet! Få kortet genom att bli 
prenumerant på Värnamo Nyheter. Kontakta
kundtjänst 0370-30 06 40. Se alla våra 
erbjudanden på www.varnamonyheter.se
Skaffa VN-kortet - en förmån!

Kortet är giltigt t o mGrattis
till vinsten med VN-kortet

Biljetter till 

Vita frun
av Carl-Johan Seth 

i regi av Rosalina Gauffin

Rätt svar: 
X.  Bolmen är Sveriges tionde största sjö.

Vinnare är:
Harry Johansson, Hantverkareg. 16, Anderstorp
Ann-Charlott Larsson, Violvägen 4, Bredaryd
Birger Svensson, Kvarnagård Dannäs, Forsheda
Laila Wiman, Berggatan 6, Forsheda
Monico Gisslander, Södra Storgatan 27, Gislaved
Hans Wiberg, Södra Storgatan 27, Gislaved
Ronald Carlsson, Hantverkareg. 3, Gislaved
Bertil Andersson, Skogsstigen 5, Gislaved
Magnus Melin, Södrav. 35, Gnosjö
Birgitta Johansson, Skaftarp Björkekullen, Rydaholm
Verner Johansson, Tegnérgatan 19, Skillingaryd
Monika Johansson, V. Järnvägsg. 75, Smålandsstenar
Bengt Einarsson, Annerogatan 2 F, Smålandsstenar
Ann-Britt Sjödahl, Tannåker Suntatorp 2, Vittaryd
Evert Engström, Päronvägen 3, Värnamo
Lars-Erik Skenning, Mosslelundsgränd 56, Värnamo
Marianne Williamsson, Törnskatev. 84, Värnamo
Britt Persson, Selkroksvägen 18, Värnamo
Ulf Claesson, Odengatan 13, Värnamo
åge Karlsson, Lerdala Källarebacken, Värnamo

Biljetter går att köpa till på
Tallberga Köpcentrum 0371-700 16

 

 

 Sommarlov på bibblan
Månd 20 juni kl 13-15
Virka amigurumi, fr 12 år
Anmälan.
Tis - ons 21 -22 juni
Skrivardagar, fr 11 år
Anmälan och mer info.
Månd 27 juni kl 14-16
Bokcafé, tips om nya
böcker och gamla godingar,
fr 12 år. Du bjuds på fika.
Tisd 28 juni kl 13-15
Speldag
Tv-spelsdag för alla.
Onsd 29 juni kl 13-15
Pysselverkstad, fr 10 år
Anmälan
Torsd 30 juni kl 13-15
Manga-workshop fr 9 år
Anmälan.
Anmälan till tel 37 76 00.

Blickfånget 
Sommarutställning
11 juni - 13 augusti
Möbler som konst
Albert Ernfrid Persson, 
möbelsnickare.
Vernissage fred 10 juni 
kl 12-14.
Arr: Kulturnämnden

VÄRNAMO

– Nu gäller det att växla
upp. Det är dags nu! sä-
ger Enikö Ohlsson, bli-
vande verksamhetschef
på Campus Värnamo. 

Högskolan går in i en
ny fas och nu måste
man göra ”Värnamokon-
ceptet” mer känt, skapa
långsiktighet och satsa
på utbildningar som
lockar större grupper av
studerande. 

– Vi har medvetet hållit till-
baka lite, med tanke på till-
gången till lokaler och sånt,
men vi har ändå startat en ny
utbildning varje år under de
fyra år vi har funnits, konsta-
terar Enikö Ohlsson och kän-
ner sig stolt över utvecklingen
på Campus Värnamo ur vissa
aspekter. De fyra högskolepro-
gram man har i dag håller hög
kvalitet visar den feedback
man fått från olika håll. Dess-
utom uppgår de företag sko-
lan har kontakter med till 160
stycken. 

– Men Campus är inte till-

räckligt känt än. Vi har inte
nått ut med Campusandan,
säger Enikö Ohlsson.

Campusandan menar hon
präglas av ett stort engage-

mang, kvalitetstänk och ser-
viceanda, vilket även ska prä-
gla utbildningarna och skapa
ett speciellt Värnamokoncept. 

– Personlig utveckling

under utbildningen är jätte-
viktigt. Då blir man ännu mer
anställningsbar, säger Enikö
Ohlsson och vill ha ännu stör-
re inslag av hur man beter sig

som människa i stället för att
bara sikta in sig på faktakun-
skaperna.

Mer volymutbildning
Unika utbildningar som upp-
fyller de lokala företagens
efterfrågan och leder till jobb
var utgångspunkten när hög-
skolan drog igång. Den delen
kan man enligt Enikö Ohlsson
inte släppa, men man måste
ta andra steg också och dess-
utom satsa mer på omvärlds -
analys.

– Vi kan inte vara alltför
kreativa i våra utbildnings-
satsningar för då hamnar vi så
långt före företagen, påpekar
hon.

Tekniska utbildningar, som
är högskolans grund, har dess-
utom svårt att locka stude-
rande över hela landet. Om
Campus ska kunna växa vill
Enikö Ohlsson därför se sats-
ningar på ”volymutbildning-
ar” som lockar bredare grup-
per: till exempel förskollärare,
vårdutbildningar, turism och
idrott.

Ny ledning
Nu när grunden är lagd vill
Enikö Ohlsson ha stabilitet
och långsiktighet i både verk-

samhet och personalbeman-
ning, vilket kommunpoliti-
kerna inte verkar protestera
emot. Hittills har kommun-
styrelsen styrt Campus, men
nu bildas en styrgrupp med
Enikö Ohlsson i täten, mer
högskolekunnande i bagaget
och även tydlig företagsrepre-
sentation.

Enikö Ohlsson hoppas också
att fullmäktige i mitten av ju-
ni ska klubba den vision med
utökningar av högskolan man
lagt fram. 

Det krävs mer personalre-
surser och specialisering när
man siktar på att ”växla upp”
och till att börja med fördub-
bla både antalet programut-
bildningar och företag man
samarbetar med.

Leena Niskanen
leena.niskanen@varnamonyheter.se

ÖPPNA DÖRREN för andra fasen i högskolans utveckling vill blivande verksamhetschefen Enikö
Ohlsson göra med besked. Foto: LEENA NISKANEN 

VÄRNAMO

Ett bostadsområde på
Jochnickstomten och
att höja statusen på
Ljusseveka. Det föreslår
samhällstreor på Finn-
vedens gymnasium för
tjänstemän och politi-
ker i Värnamo kommun.

Sistaårselever på Figy får varje
år i uppdrag att välja ett områ-
de i Värnamo kommun att tit-
ta närmare på och komma
med förslag på förbättringar.
Förra veckan presenterade två
elevgrupper sina idéer om hur
man kan utveckla Jochnicks -
tomten respektive Ljusseveka
i Värnamo. 

Jon Liljemark, Oscar Folkes-
son och Carl Stacke tycker att
man bland annat borde göra
vägarna på Ljusseveka mer
sammanhängande och att
gångbron över Lagan väster
om Finnvedsvallen ska bred-
das så att även bilar kan köra
där. 

Vidare efterlyser de en yta
för uppvärmning intill konst-
gräsplanen samt omkläd-
ningsrum och en toalett.

– Där behövs en toalett. Kis-

sar man offentligt kan man få
800 kronor i böter och det är
ju inte så bra, säger Jon Lilje-
mark.

Bostadsbrist
För att förbättra parkerings-
möjligheterna till IFK:s hem-
mamatcher föreslår de att
man ska asfaltera grusplanen
nära Finnvedsvallen, som de
menar ändå knappt används.

Tomas Söderberg och Aron
Lindell som har arbetat med
Jochnickstomten i Värnamo
var först inne på att ha en
djurpark där, men det föll på
djurskyddslagen. I stället val-
de de ett bostadsområde med
stora grönytor.

– Det är bostadsbrist i Vär-
namo och staden växer, säger
Tomas Söderberg. 

De föreslår radhus med både
bostads- och hyresrätter så att
även yngre människor ska
kunna bo där utan att ta lån.

Roligare än gnejs
Jon Liljemark tycker det här
är ett roligt sätt att arbeta på
eftersom de fick planera lite.
Oscar Folkesson menar att det
var intressant att lära sig mer
om Värnamo och att det blev
tydligare vad de kunde och in-

te kunde göra när de fick se
kartbilder över sitt respektive
område.

– Det är roligare att göra det
här än att sitta i skolan och lä-
sa om gnejs, säger han.

Carl Stacke nämner att det
är många delar att ta hänsyn

till när man planerar något för
ett område, men att politiker
har en tendens att se problem
där andra ser möjligheter.

– Men det kanske är en för-
dom, säger han.

– Det tror inte jag, säger
Aron Lindell och ler.

Ingen av eleverna var bered-
da att satsa på en karriär som
stads- eller planarkitekt.

–  Det har varit roligt att
testa på, men jag är bättre på
andra saker, säger Aron Lin-
dell.

Elevernas lärare Martin

Röllgårdh påpekar att arbets-
sättet innebär väldigt verklig-
hetsnära geografi och ele-
verna fick mycket positiv kri-
tik för sina arbeten av politi-
ker och tjänstemän.

Daniel Sjödahl
daniel.sjodahl@varnamonyheter.se

Klar vision om
centrumtomt

SAMHÄLLSTREOR PÅ FIGY presenterade i stadshuset förslag på hur man kan förbättra Jochnickstomten och Ljussevekaområdet i Vär-
namo. Från vänster: Oscar Folkesson, Tomas Söderberg, Jon Liljemark, Carl Stacke och Aron Lindell. Foto: DANEL SJÖDAHL

RYDAHOLM

Nu har Rydaholms
värdshus öppnat igen,
med lunchöppet
under juni och juli
och utökar med
kvällsöppet och alko-
holservering från 1
augusti. 

– Visionen är framför allt
att få ungdomarna att
komma hit, att ge dem nå-
got så att de stannar på or-
ten, säger nye krögaren Bi-
lal Bertiyan, som sedan ett
år även driver restaurang
Spåren i Alvesta.

Bilal Bertiyan önskar få
en folklig touch på värds-
huset i Rydaholm så att alla
kan känna sig hemma. Av-
sikten är också att satsa på
mer färska råvaror från or-
ten.

– Det blir husmanskost,
svensk och nordisk mat
men med lite mer kryddor,
säger Bilal Bertiyan, utbil-
dad kock, med mer än 15 år
i branschen. 

Delar sin tid
Rydaholms värdshus är
fjärde restaurangen som
Bilal Bertiyan driver. Under
de här närmaste två som-
marmånaderna kommer
han att dela sin tid mellan
värdshuset och restau-
rangen i Alvesta. Det blir
långa dagar då Bilal Bertiy-
an, som bor i Växjö, kom-

mer att börja arbetsdagen i
Alvesta där all mat kom-
mer att lagas. Sedan kör
han maten till lunchserve-
ringen i Rydaholm, för att
efteråt åka tillbaka och
fortsätta jobba fram till
midnatt på restaurangen i
Alvesta. 

– Men från 1 augusti
kommer jag ha en ny kock i
Alvesta och jag kommer
enbart jobba här och laga
all mat på plats här. Vi kom-
mer att vara fyra personer
totalt här, inklusive en piz-
zabagare, säger Bilal Ber-
tiyan som vill dra ner på
kostnaderna genom att ha
färre anställda än tidigare
på värdshuset.

Skolmaten osäker
Vad gäller matleveransen
till Rydaholms skola är det
fortfarande oklart hur det
kommer att skötas.

– Anbudstiden hade gått
ut när jag hörde av mig. Det
är inte hela världen för det
ligger ingen stor vinst i det.
Jag skulle vilja, mest för
barnens skull, säger Bilal
Bertiyan.

Vad fick dig att vilja satsa
här?
– Det var mest ett spontant
beslut, ville ta risken eller
anta utmaningen, säger
Bilal Bertiyan med ett
skratt.

Adina Rosu
adina.rosu@varnamonyheter.se

Nyöppnade
värdshuset
vill locka unga

DEN NYE KRÖGAREN, Bilal Bertiyan, önskar få en folklig
touch på värdshuset i Rydaholm och avser satsa på mer fär-
ska råvaror från orten. – Det blir husmanskost, svensk och
nordisk mat men med lite mer kryddor, säger han.

Foto: LINN LOKADOTTER BODELL

HORDA 

Tv-besök på national-
dagsfirandet hade man i
Horda, då Fredrik Lind-
ström var nyfiken på
Hordabornas dialekt.
Nationaldagen firades tradi-
tionsenligt i Hembygdspar-
ken i Horda, men denna gång
var det lite extra uppståndelse
kring evenemanget. Tv- och
språkprofilen Fredrik Lind-

ström var på besök. Han fort-
sätter med sin dialektserie för
SVT och tyckte detta var ett
bra tillfälle att besöka denna
del av Småland. Förmiddagen
var han på besök i Pöskebo
och talade med Bertil och
Martin Andersson, som kom-
mer därifrån. På eftermidda-
gen kom han tillsammans
med två fotografer till natio-
naldagsfirandet och hann
träffa en hel del personer där
också. 

Sommarfesten var ovanligt
välbesökt. Delvis berodde det
nog på det vackra vädret, men
en attraktion var också dom-
prosten Leif Adolfsson från
Växjö. 

Han hade länge en populär
serie i Radio Kronoberg på fre-
dagseftermiddagarna. Leif
höll först högtidstalet och
underhöll sedan tillsammans
med Gunnel Elf.

Andra programpunkter var
magikern ”Robban” Hög-

ström från Växjö, Emmy och
Ella, som är en del av den mu-
sikaliska familjen Lindhe från
Örebro, samt Elin Swenson
Combi, som underhöll med
countrymusik. Förutom ut-
ställningar, kaffe och lotterier
var det också visning av det
unika soldattältet och en in-
redd ryggåsstuga från 1700-ta-
let.

Leena Niskanen
leena.niskanen@varnamonyheter.se

Nationaldag med tv-besök
HUR LÅTER DET när äkta Hordabor pratar? Fredrik Lindström,
SVT, var på besök och passade på att intervjua lokalt folk.

LITE SKUGGA i kaffetältet tyckte många var skönt denna varma
nationaldag. Foto: PRIVAT 

”Vi kan inte vara
alltför kreativa i våra
utbildningssatsningar
för då hamnar vi så
långt före företagen.”
ENIKÖ OHLSSON, CAMPUS VÄRNAMO

Campuschef vill växla upp

VÄRNAMO

Tänk att vara eftertraktad
på arbetsmarknaden. Det
är Hanna Löfstedt och Joa-
kim Franzén, som har jobb
redan innan de är färdigut-
bildade.

Att ha jobb innan pågående ut-
bildningen är färdig är nog få
som kan drömma om, men en
verklighet för flera studenter
på Campus Värnamo. Joakim
Franzén, Vetlanda, jobbade på
ett företag där han fick en
grundutbildning i programmet
solid works och ville utveckla
sig och bli bättre. Därför sökte
han programmet 3D-teknik.

– Det finns liknande utbild-
ningar, men det är solid works
jag vill jobba med och det an-
vänder man här, säger han.

Under utbildningen har stu-
denterna två praktikperioder
om åtta veckor vardera, vilket
Joakim tycker är det bästa
med utbildningen.

– Det är väldigt bra för man
får verkliga uppgifter och pro-
blem att lösa, säger Joakim
Franzén.

Han berättar att han till 99
procent har jobb efter utbild-
ningen.

Hanna Löfstedt, Huskvarna,
var anställd på Husqvarna (sy-
maskin) tidigare och jobbade
nära produktionsteknikerna,
vilket väckte hennes intresse
för deras arbete. Hon funde-
rade över utbildningar och
hittade produktionsutveck-
ling med 3D på Campus i Vär-
namo. Som många andra före-
tag minskade Husqvarna på
personalomfånget.

– När jag blev av med jobbet så
tänkte jag ”nu eller aldrig”, säger
hon och berättar att hon tycker
att utbildningen är bra bland
annat för att den är så bred.

Redan efter första läsåret
fick Hanna Löfstedt sommar-
vikariat på ett företag i Vagge-
ryd där hon också fick erbju-
dande om jobb. I januari fick
hon ytterligare att jobberbju-

dande, då på ett företag i Hus-
kvarna som kvalitetstekniker
och det har hon tackat ja till.

– Det är häftigt att hon med
ett halvår kvar på utbildning-
en står med valmöjligheten

om två jobb! säger Lennart
Klefsjö.

Lennart Klefsjö är samord-
nare på Campus Värnamo. 

– De här utbildningarna är
utformade tillsammans nä-
ringslivet i regionen och Tek-
niska högskolan i Jönköping,
säger han och menar att det är
därför som studenterna är
eftertraktade.

Sofie Eriksson
sofie.eriksson@varnamonyheter.se
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1:a Söndagen i Fastan

Välkommen till Värnamo, 
Fryele och Nydala församlingar

www.varnamopastorat.se

TORSDAG 10 MARS
12.05 Middagsbön. Sopplunch. Mariakyrkan.

Kyrkbussen, tel. 30 04 30.
15.00 Sångcafé. Vi sjunger och dricker kaffe tillsammans. 

Värnamo församlingshem. Kyrkbussen, ring till 
Gunnar Faust, tel. 101 75.

19.30 Djupmeditation. S:t Johannes kyrka.

LÖRDAG 12 MARS
09.00 ”Med hjärta för Värnamo”. Ekumenisk heldag i 

Arken. Tema:”Vad skall vi göra”.
19.00 Ekumenisk gudstjänst. ”Vad skall vi göra”. 

Predikan av Mogens Nielsen. Värnamo kyrka.

SÖNDAG 13 MARS
09.30 Högmässa. Hallberg. Sång av Lisa Karlsson och 

Erin Martinsson. S:t Johannes kyrka.
09.30 Högmässa. Lind. Mariakyrkan.
11.00 Högmässa. Lind. Värnamo kyrka.
16.00 Mässa. Hallberg. Nydala portkapell.
18.00 Högmässa. Hallberg. Fryele kyrka.

MÅNDAG 14 MARS
19.00 Årsmöte med Fryele kyrkliga syförening. 

Fryele församlingshem. 

TISDAG 15 MARS
14.00 Promenadgrupp. Start vid Johanneskyrkan.
14-17 Café. S:t Johannes kyrka.
18.30 Bibelförklaring. Värnamo församlingshem.
19.00 Mässa. Mariakyrkan.
19.00 Musikgudstjänst. Tre trumpeter och orgel. 

Värnamo kyrka.

ONSDAG 16 MARS 
08.15 Mässa. Frukost. Mariakyrkan.
12.15 Lunchmusik. Sjöblom. Värnamo kyrka.
14.00 Öppet hus. Svensk folkmusik med Janne Axelsson 

och Sven Olof Ygemar. Kaffe. Andakt. Kyrkbussen, 
ring till Johanneskyrkan, tel. 30 04 40.

15.00 Andreaskretsen. Värnamo församlingshem.
17.00 Arbetskretsen. Mariakyrkan.
18.00 Vesper. 19.00 Mässa. 20.00 Completorium. 

Värnamo kyrka.

NÄRRADION 98,1 MHZ
Söndag 17.00 Va´sa prästen! 

17.30 Mellan himmel och sand.
Måndag 19.00 Bibeltimman. Sunnliden.
Onsdag 07.30 Hannas café.
Onsdag 09.00 Va´sa prästen! Repris.
Fredag 06.30, 07.30, 08.30 och 20.15 ”Under ytan”.
Fredag 19.45 Hannas café, repris.

KYRKBUSSEN
Söndag, ring till Stig Johansson, tel. 141 07, 
före 08.30.

BT Inredning AB • Lundavägen 56 • Bredaryd • Tel 0370-800 55, 070-960 39 52
www.btinredning.se

Vi bygger ditt personliga kök!Vi bygger ditt personliga kök!Vi bygger ditt personliga kök!Vi bygger ditt personliga kök!
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VKS - Värnamo Kristna Samarbetsråd

www.varnamo.pingst.se

Fre. 21.00  Centrum (caféet 
 öppet 20-24).
Lör. Med hjärta för Värnamo  
 - se separat annons.
Sön. 16.00  Gudstjänst. Camilla  
 Liljeqvist. Äventyret. Kyrk- 
 kaffe.
Ons. 10.00, 19.00  Bön.
 18.30  Alpha-kurs.
Tor. 14.30  Vi möts och trivs.  
 Lars-Evert Jonsson.

Idag 10.00 Bön i andaktsrummet
18.30 Välkommen till för-
samlingen Informations -
kväll om Värnamo Misisons- 
församling
19.00 Ekumeniskt möte i 
Arken Liselott J Andersson,
ACK sång

Fre 07.00 Frukostbön för män
18.00 Fredagskväll för 
unga barnfamiljer 
Libanongården

Lör Med hjärta för Värnamo 
– se separat annons 

Sön 10.00 Gudstjänst med 
nattvard Mogens Nielsen, 
tonårskören Stämbanden, 
violinelever. Himlakul. Gåva
till diakon- och pastorsut-
bildningen
18.00 Önskepsalmen 
Missionskyrkans kör, Adan 
Brown, Mogens Nielsen

Ons 14.00 RPG-samling Års-
möte-kaffe- ”I huvudet på 
en församlingsmusiker” 
Adan Brown

Tor 10.00 Bön i andaktsrummet
www.missionskyrkan.org

Mån 14.30 Dagledigträff
Marianne Farving sjunger.
Obs! Sön 20 mars 15.00
Skillingaryds strängmusik.
Välkomna!

  Lördag ”Med hjärta för Värna-
mo”, VKS-arr se separat annons
Söndag 10.00 Gudstjänst med 
na! vard, Per-Åke Hermansson,
sång av Tommy Jonsson

FOKUS ISRAEL
Allianskyrkan Värnamo

Torsdag 10 mars kl 19.00

Dan Johanssonbibellärare och författare
Arr. Föreningen Shalom Värnamo

Fryele Missionshus
Lördag 15.00 FryeleTräffen!

Ukraina tur och retur
Hans Andersson visar bildspel
och berättar om hjälparbetet i
Ukraina. Servering. Offer till

Bröderna Hasses Ukraina-hjälp.
Söndag 10.00 Nattvardsgudstj.
i Råhults M-hus. Månadsoffer.

Välkomna!
www.kyrktorget.se/fryele.missionshus

VÄRNAMO ALLIANSKYRKA
Tors 19.00 Israelkväll 
med Dan Johansson.
Lör ”Med hjärta för Värnamo”
se sep. annons.
Sön 10.00 Familjegudstjänst 
Henrik Sjöholm. Konfetti och
Kompassen medverkar. 
Tis 14.30 Alliansträffen
”Sång och allsång till många
dragspel” Röda dragspelsgrupp.
Ons 10.00 & 19.00 Bön 

Välkommen!
www.varnamoallians.se

BREDARYDS FÖRSAMLING

Lördag 16.00 Dopgudstjänst
Söndag 10.00 Högmässa med
internationellt tema, sång Emma
Gillberg. Herrarna från matlag-
ningsgruppen inbjuder till kyrk-
lunch med mat från världens alla
hörn, kostnad 60 kr som tillfaller
fasteinsamlingen, 
anm. sen. idag 37 41 70.
Ky.skj. 80291

Årsmöte
Torsdagen den 17 mars kl 19.00
på Rydaholms Värdshus.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Presentation av året som gått. Kommande aktiviteter.
Kommunchef Mats Hoppe informerar.
Vi bjuder på kaffe & fralla!
Välkomna! Styrelsen 

Bredaryd Rydaholm

Bredaryd

OHS

Artur Lindman, delä-
gare i Nydala Trävaru,
har utsetts till den
första Ruskenprofi-
len.
Intresseföreningen Rusken
Runt har hållit årsmöte i
Brukslokalen Ohs. Sedvan-
liga årsmöteshandlingar
föredrogs. Till ordförande
valdes Christina Lindberg.
Övriga styrelseledamöter:
Bo Lennart Andersson, Leif
Andersson, Ulf Bergman,
Stefan Ingvarsson, Caroli-
ne Johansson, Ann-Louise
Myrén. 

Ulf Rönnäng kåserade
om sitt liv som journalist
och copywriter. För första
gången utsågs Årets Rus-
kenprofil. Utmärkelsen

gick till Artur Lindman i
Nydala. Motivationen löd:
För ett framgångsrikt före-
tagande och entreprenör-
skap. Han har genom hårt
arbete drivit och utvecklat
Nydala Trävaru AB. Detta
har genererat många ar-
betstillfällen till bygden.
Han fungerar som en god
förebild och inspiratör när
det gäller företagande på
landsbygden.

– Jag blev lite förvånad,
sade Artur Lindman efter
utmärkelsen.

Nydala Trävaru drivs i
dag av Artur och sönerna
Bengt Lindman och Inge-
mar Lindman samt av dot-
tern Ann-Marie Lindman.
Företaget har ett 30-tal an-
ställda.

Camilla Sandberg
camilla.sandberg@varnamonyheter.se

Första Rusken-
profilen utsedd

CHRISTINA LINDBERG, ordförande i Rusken Runt, prisar
den förste Rusken-profilen Artur Lindman. Foto: PRIVAT 

VÄRNAMO 

När det är kris i samhäl-
let blir det också lätt
kris i äktenskapet. På fa-
miljerådgivningen är
trycket högt från par
som vill ha hjälp med
sin relation.

År 2008 slog finanskrisen till
och många företag i vårt om-
råde tvingades både varsla
och säga upp anställda. Ar-
betslösheten sköt snabbt i
höjden. 

År 2006 var antalet skils-
mässor i Värnamoregionen
(Värnamo, Gislaved och Gno-
sjö) 256 stycken och året efter
265 stycken. Men krisåret 2008
steg antalet till 288 stycken,
och låg på ungefär samma ni-
vå både år 2009 och 2010. Allt-
så en ökning med 13 respekti-
ve 9 procent. Det var ingen
tillfällighet.

– Vi har ett stort tryck. Det
är många par som vill förbätt-
ra sin relation, förklarar Elisa-
bet Staberg, ansvarig för par-
samtal hos Familjerådgivarna
i Småland, som ansvarar för
verksamheten i bland annat
de fyra GGVV-kommunerna.

Stressande
– Om man har dåligt ekono-
mi eller är orolig för sin fram-
tid kan det vara stressande.
Men i en lågkonjunktur bru-
kar många ha annat att foku-
sera på än sin relation. Man
måste klara vardagen, menar
hon.

Däremot när högkonjunk-
turen kommer kan det finnas
tid att fundera över relatio-
nen. Och nu lär ju konjunktu-
ren ha vänt.

Att lyssna
Margareta Teke vid Familje-
rådgivarna har lång erfaren-
het på området.

– Om det är pressade sam-
hällsförhållanden med oro
och hög arbetslöshet, är det
klart att det sätter sina spår i
en relation, säger Margareta
Teke och fortsätter:

– Har man pengar då kan-
ske vardagen rullar på och
man accepterar en dålig rela-
tion. Men när man måste pri-
oritera på grund av sämre
ekonomi, då kan det vara vik-
tigt att kunna lyssna på och
förstå varandra. Fungerar inte
det kan det bli en kris.

Familjerådgivningens upp-
gift är att hjälpa paren att pra-
ta med varandra på ett vettigt
sätt. I trängda lägen kan det
låsa sig, och det är svårt att
lyssna på den andre.

Männens roll
Margareta Teke ser en förän-
dring som skett de senaste 20
åren.

– Då kom paren när man
kämpat längre och känslore-

lationen kanske redan slitits
ned. 

– I dag kommer paren
mycket tidigare. Vi ser dem
med babylift och även gravida.
Man reagerar tidigare om re-
lationen inte är bra.

Den stora förändringen är,
enligt henne, att dagens män
accepterar att gå till familje-
rådgivning. Många män gjor-
de inte det för 20 år sedan,
utan då var det kvinnorna
som tryckte på.

FAMILJERÅDGIVARE Elisabet
Staberg och hennes kollegor
ser ett ökat tryck från par i kris. 

Arkivbild: JEANETTE JOHNSSON

MARGARETA TEKE ser att numera kommer par med problem
mycket tidigare än för 20 år sedan. Då väntade man i det längsta
innan man sökte hjälp. Arkivbild: JERRY JOHNSSON

Samhällskris blir relationskris
Stort tryck på familjerådgivningen – vanligast att unga par söker hjälp

Christer Nordmark
Text

christer.nordmark@
varnamonyheter.se

0370-30 06 87

VÄRNAMO
VÄRNAMO Socialdemokratis-
ka förening krävde vid sitt
årsmöte att kommunen dis-
ponerar om i budgeten och
räddar Värnamobadet. 

– Med en besöksfrekvens på
cirka 10 000 besökare per år så
vill vi påstå att det är en av de
viktigaste fritidsanläggning-
arna i Värnamo tätort, sägs det
i uttalandet.

Vidare menar man att det
borde gå få fram den summa
som det kostar att fortsätta
hålla badet öppet. 

Man anser också att den
simskoleverksamhet som
bedrivs på Värnamobadet in-
te kan värderas i pengar,

utan ska värderas i räddade
liv. 

– Hellre oklippta gräsmat-
tor än en torr bassäng, sum-
merar man.

Cirka 25 medlemmar deltog i
mötet i partilokalen Rosen. Till
styrelsen omvaldes David
Huynh och Irina Palmu, fyll-
nadsval gjordes av Jörgen
Carlsson eftersom Kent Blixt
valt att stiga av. I övrigt består
styrelsen av ordförande Char-
lotta Dahlbäck och Anna Ling.
Oppositionsrådet Ulla Gradeen,
landstingsledamoten Anders
Berglund och riksdagsledamo-
ten Carina Hägg talade om ak-
tuella frågor utifrån sin respek-
tive politiska verksamhet. 

HANNA LÖFSTEDT OCH JOAKIM FRANZÉN blickar mot en ljus framtid. Deras kompetens är efterfrågad på arbetsmarknaden och bå-
da har jobben i princip säkrade efter utbildningen. Foto: CHRISTER GALLNEBY

CAMPUS VÄRNAMO
PÅ CAMPUS VÄRNAMO finns högskole- och yrkeshögskolepro-
gram samt kurser. Utbildningarna är utformade tillsammans med
näringslivet i regionen för att studenternas kompetens ska mat-
cha företagens behov. Utbildningarna sker i samarbete med JTH,
Tekniska högskolan i Jönköping. Källa: campus.varnamo.se

Studenter blickar framåt

S vill rädda Värnamobadet

2011
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Nyhet! Sollotion med manetskydd.

Hos oss på Apoteket fi nns det en sollotion med ett kliniskt 

testat skydd mot de fl esta arter av brännmaneter. Sollotionen 

fi nns med solskyddsfaktor 6, 25 och 50. Se hur manetskyddet 

fungerar på apoteket.se

TRÄFFPUNKT VRÅEN

VRÅENS BIBLIOTEK

Pyssel för dig från 10 år

och uppåt.
Torsd 28 juni kl 10-12

Scrap-booking, decoupage eller

pimpa din egen anteckningsbok

Torsd 5 juli kl 10-12

Baka muffins! 

Anmälan till Vråens

bibliotek tel 37 76 12 eller till:

annelie.c.hermansson

@varnamo.se

Apladalens Kaffestuga

LL-café, för dej i omsorgen

Sönd 1 juli kl 15.00

Träffa Värnamo Per & Kersti

Fika finns att köpa.

Arr: Kulturnämnden,

Studieförbundet Vuxenskolan

VÄRNAMO

Alliansens budgetför-
slag för 2013 klubbades i

går kväll. Men opposi-

tionsrådet Ulla Gradeen

(S) var inte imponerad.
– Budgetförslaget är

segt och fantasilöst,
tyckte hon.

Ibland säger folk att politiker

inte jobbar så hårt. De som sä-

ger så skulle ha varit med i

sessionssalen i Stadshuset i

går. 
Det var fullmäktige och

budgeten för 2013 skulle tas.

Mötet höll på från klockan 14

till 21 och flera av de folkvalda

ledamöterna var på hugget

hela tiden. 

Trygg budget
Mest på alerten var kommu-

nalrådet Hans-Göran Johans-

son (C) och hans motståndare

Ulla Gradeen (S). 
När Alliansens och Socialde-

mokraternas budgetförslag

för 2013 skulle debatteras het-

tade det till lite. 
– Vi lägger en trygg och sä-

ker budget med en oförändrad

skattesats. Vi tar ansvar och

vill ha ordning och reda i eko-

nomin, menade Hans-Göran

Johansson.
– Vi har ingen glädjekalkyl

på att vi skulle bli fler än vi

tror i Värnamo kommun, som

Socialdemokraterna.

Tillväxt
Ulla Gradeen var inte sen att

svara.
– Vad menar du med glädje-

kalkyl? Kommunen kommer

växa, jag blir förvånad när jag

ser att ni tror att vi kommer

växa med bara 20 personer.

– Vi har en bra budget som

ger tillväxt. Vi prioriterar

barn, äldre- och handikap-

pomsorg och kultur. Och vi

vill ta krafttag mot arbetslös-

heten. 
Både Alliansens och Social-

demokraterns förslag till

driftsbudget för 2013 ligger på

runt 1,6 miljarder kronor.

Skillnaden i pengar är åtta

miljoner kronor. 
– Jag är förvånad över att

det skiljer sig så lite, i grunden

tycker vi nog ungefär lika-

dant. Men vi måste ha något

att träta om, sade kommunal-

rådet.
Men Ulla Gradeen lät sig in-

te bevekas.

– Er budget är innehållslös,

ni borde ge järnet men det

känns som ni drar ned istället,

tyckte Ulla Gradeen och fort-

satte:
– Det är vårt ansvar som po-

litiker att sätta upp visioner

och vi vill omfördela pengar

till arbete och välfärd och

skapa framtidstro.

Angeläget
Ett nyinsatt ärende var Horda

skola. 
Fullmäktige röstade ja till

1,3 miljoner kronor till en till-

byggnad av Horda förskola, ut-

över de redan anvisade två

miljonerna. Orsaken är det

ökade trycket på plats.

– Utbyggnaden är väldigt

angelägen, det är trångt på

skolan i dag, sade Stefan Wi-

derberg (C), ordförande i barn-

och utbildningsnämnden.

Alliansens budget klubbades
Horda skola får 1,3 miljoner kronor till tillbyggnad

Text: 
Hans Nilsson

0370-30 06 00

hans.nilsson@varnamonyheter.se

VÄRNAMO

Flexibelt lärande och
kompetensutveckling är

områden som det ska
satsas på med start i
höst och två nya tjän-
ster ska annonseras ut.

- Vi vill utöka verksam-

heten och nå nya mål-

grupper, säger Enikö
Ohlsson på Campus Vär-

namo.

Enikö Ohlsson, som är verk-

samhetschef på Campus Vär-

namo, säger att man vill öka

möjligheterna för folk att ar-

beta samtidigt som de stude-

rar. 
Ett sätt att göra det är att er-

bjuda fler utbildningar på dis-

tans. Det kräver ny teknik

men ger även nya pedagogis-

ka utmaningar. 
- Det gäller inte bara att

skaffa en massa ny teknik,

man måste även kunna ut-

nyttja den på bästa sätt, säger

Enikö Ohlsson.
Därför ska nu en så kallad

IKT-ansvarig anställas. IKT

står i det här fallet för infor-

mation-kommunikation-tek-

nik.
Satsningen på kompetens-

utveckling rör i första hand

kommunens anställda. Inom

ett projekt som går under ar-

betsnamnet kompetensaka-

demien ska all utbildning av

kommunens personal sam-

ordnas och för detta behöver

man anställa ytterligare en

person. 
- Kommunen har ständigt

behov av att utbilda sina an-

ställda och på det här viset ska

vi kunna hjälpa dem med det

så att till exempel även min-

dre förvaltningar kan få del av

utbildningar de inte skulle ha

möjlighet att anordna själva,

säger Enikö Ohlsson.
På längre sikt är planen att

utbildningarna för kommu-

nen ska samordnas med de

som finns för den privata sek-

torn. Enikö Ohlsson tror att

det är något alla skulle tjäna

på.
- Dels skulle det kunna spa-

ra pengar och dels kan kom-

mun och näringsliv lära av va-

randra, säger hon.

Fredrik Johansson

fredrik.johansson@varnamonyheter.se

Campus Värnamo
vidareutvecklas

– DET HÄR ÄR ett nytt steg för Campus Värnamos verksamhet, säger Enikö Ohlsson.
Foto: CHRISTER GALLNEBY

... till Charlotta Dahlbäck

(S), som bjöd Värnamos

kommunfullmäktige på

rättvisemärkt godis.

Varför gör du det här? 

- Det är hela fullmäktigegrup-

pen i Socialdemokraterna

som vill göra det här i sam-

band med att vi lägger fram

en motion om att Värnamo

ska bli en rättvisemärkt kom-

mun. Vi tyckte att just godis

passade bra eftersom mötet är

på eftermiddagen när folk

kanske börjar bli lite sötsug-

na.

Varför vill ni att Värnamo

ska bli rättvisemärkt?

- Det handlar om att varorna

kommunen köper in ska ha

tillverkats på ett bra sätt. Ar-

betarna ska ha bra villkor och

få en hyfsad lön för det de gör,

barn ska ha möjlighet att gå i

skolan och gravida kvinnor

ska inte behöva utsättas för

gifter när de till exempel job-

bar i textilindustrin. Vi vill vi-

sa att man inte behöver miss-

unna sig saker bara för att

man väljer rättvisemärkt. Det

behöver inte vara så svårt att

välja ett bra alternativ och det

behöver inte bli dyrare. Det

finns heller ingenting i EU-

lagstiftningen som förbjuder

kommuner att ställa den sor-

tens krav vid upphandlingar.

Ett femtiotal andra kommu-

ner i landet är redan rättvise-

märkta, Gnosjö till exempel.

Kommer ni att göra det här

fler gånger?
- Vi har drivit den här frågan i

flera år utan att få gehör för

den så det är inte omöjligt att

vi kommer att upprepa det

om inte vi får igenom vårt för-

slag den här gången.
Fredrik Johansson

fredrik.johansson@varnamonyheter.se

Man frias från
misshandel
VÄRNAMO

TINGSRÄTTEN FRIAR man-

nen från Värnamo kom-

mun som åtalades för

misshandel mot sin före

detta fru i vintras. 
Enligt åklagaren grep-

pade mannen kvinnans

arm och knuffade henne

nedför en trappa så att

hon slog i ansiktet och

kroppen. Kvinnan sa
under rättegången att

mannen var stressad när

hon hämtade saker i deras

tidigare gemensamma

bostad. 
Hon berättade att man-

nen föste ut henne ur hu-

set så att hon föll nedför

trappan. Mannen sa i

tingsrätten att han hjälpte

kvinnan ut med de tyngre

sakerna, men att hon

skrek på honom som van-

ligt. Han sa att han föste ut

henne genom ytterdörren,

men intygar att han inte

puttade henne och att hon

inte ramlade. 
Oavsett om kvinnan föll

eller inte understryker

tingsrätten att mannen in-

te haft för avsikt att skada

kvinnan, vilket hon inte

heller trott. Därför ogillar

tingsrätten åtalet.

BROTT & STRAFF

Pojke på
skateboard
krockade
med kvinna
VÄRNAMO

EN POJKE PÅ skateboard

krockade i går eftermiddag

med en kvinna på Ätte-

högsvägen i Värnamo. Bå-

da fördes till sjukhus, men

polisen hade inga uppgif-

ter om deras skador.

Stöldgods från
Jysk funnet 
VÄRNAMO

TVÅ MÄN FRÅN Skåne som

anhölls för ett brott hade

även stöldgods från Jysk i

bilen de färdades i. Sa-

kerna uppges komma från

Jysk i Värnamo. Stölden

ska ha inträffat någon

gång mellan den 11 och 16

juni.

BROTT & STRAFF

Mötte
främmande
kvinna i huset
VÄRNAMO

EN VILLAÄGARE upptäckte

en okänd kvinna som gick

runt i huset på tisdagsför-

middagen. När kvinnan in-

såg att hon blivit sedd

sprang hon ut ur huset

och hoppade in i en vän-

tande bil som försvann

från platsen i hög fart. Hu-

sets ägare anmäler det in-

träffade som försök till

stöld.
VÄRNAMO

Medborgarnämnden vill

skapa ett jobbcenter för

att minska kostnaderna

för försörjningsstödet.

Kommunstyrelsen stäl-

ler sig bakom idén. Nu
återstår finansieringen.  

Kostnaderna för försörjnings-

stödet har skjutit i höjden de

senaste åren i Värnamo kom-

mun.
I en revision av KMPG nyli-

gen framkom dessutom att

man ställer för små eller inga

krav alls på de som har för-

sörjningsstöd. 
– Det var jobbig kritik, men

det är väldigt hög belastning

på handläggare på försörj-

ningsstöd i dag i Värnamo, för-

klarar Annelie Andersson,

chef på arbetsmarknadssek-

tionen.
– Fler och fler söker stöd

och handläggarna har inte tid

att jobba förebyggande. 

Aktivera
Men nu har tjänstemännen

på medborgarförvaltningen

kläckt en egen idé för hur man

ska få fler att bli självförsör-

jande. 
Man vill skapa ett jobbcen-

ter i två och ett halvt år in-

om Värnamo Arbetsmark-

nadscenter, VAC på Östbos-

kolan.
– De som kommer till oss

står långt från arbetsmarkna-

den. Vi vill aktivera dem och

rusta dem för att hitta tillbaks

till arbete, klargör Annelie An-

dersson.
Värnamo Arbetsmarknads-

center har ett nätverk av ar-

betsgivare. 
Via jobbcentret hoppas

man kunna ordna praktik-

platser åt de som har försörj-

ningsstöd.

Mer hjälp
Man vill nyanställa två hand-

läggare som ska jobba med de

sökande. På det sättet hoppas

man få ett större fokus på in-

dividen.
– De ska få mer hjälp med

att hitta praktikplatser, lära

sig skriva cv och personliga

brev, förklarar Annelie An-

dersson.
– En del kommer att ha

krav på sig att komma till

jobbcentret för att få rätt till

försörjningsstöd.
Medborgarnämnden har

ställt sig bakom förslaget. 

– Jobbcentret är ett bra sätt

att få igång de som lever på

försörjningsstöd och stötta

dem, säger Annelie Anders-

son.
– Målsättningen är att vi

kontinuerligt ska ha 30 sö-

kande inne hos oss i ett par

veckor. 

Positiva
I måndags ställde sig även

kommunstyrelsen bakom

det. 
– Det är en jättebra idé. Vi är

positiva till att minimera ar-

betslöshet och utanförskap,

säger kommunalrådet Hans-

Göran Johansson (C). 

Det som behövs för att

genomföra idén är drygt tre

miljoner kronor. 
– Vi vill att de kommer till-

baks i september med ett

genomarbetat förslag på fi-

nansieringen, men det här

kommer bli av, säger Hans-

Göran Johansson.

Vad tycker du?
Mejla till:

insandare@varnamonyheter.se 

Sms till: 721 21, skriv VN (melllanslag)

ins (mellanslag) sedan din insändare

Hans Nilsson

hans.nilsson@varnamonyheter.se

Jobbcenter ska minska kostnader för socialbidrag

STOR ÖKNING AV KOSTNADEN SEDAN 2008

År Kostnaderna för försörjningsstödet 

i Värnamo kommun

2011 20 220 000 kronor

2010 20 267 000 kronor

2009 19 027 000 kronor

2008 12 711 000 kronor

TRE FRÅGOR ...

BRAND

Ugn brann på
Hordagruppen
HORDA

VID ÅTTATIDEN I går kväll

började det att brinna i en

ugn på företaget Horda-

gruppen i Horda. Persona-

len lyfte själva ut gummi-

materialet som brann i ug-

nen, ställde det på golvet

och släckte branden. Ingen

kom till skada. Rökutveck-

lingen var stor och man

utrymde lokalerna. Rädd-

ningstjänsten från Värna-

mo, Bor och Rydaholm tog

ut gummit som brunnit

och ventilerade lokalerna.
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TILLmed Värnamo Nyheter

GRATTIS 
VINSTEN

Grattis till vinsten i tävlingen ”Lyran & Drillflickorna” Söndag 25 novemberKulturhuset Cupolen, Värnamo
Rätt svar:  X Österike

Följande har vunnit biljett:Lena Claesson: Vikavägen 13, BorIngrid Claesson: Hoffmansgatan 17, HillerstorpMarianne Carlström: Hornsgatan 4, VärnamoElla Maj Aronsson:Torp Fållen, Värnamo Ulf Claesson: Odengatan 13, VärnamoCamilla Wallin: Ängsbacken, Alandsryd, VärnamoLisa Blom: Ättehögsvägen 7, VärnamoMargreth Håkansson: Östervägen 10, VärnamoIngvar Strand: Högabergsgatan 31, VärnamoUlrika Karlsson: Myntgatan 3, VärnamoMonika Pettersson: Ynglingagatan 6, VärnamoIngrid Liljegren: Lärlingsgatan 4, VärnamoVera Fälth: Klövervägen 21, VärnamoSiv Håkansson: Karlsdalsvägen 3, Hånger, VärnamoBengt Håkansson: Östervägen 10, VärnamoGun Andersson: Myragatan 31, VärnamoAnna-Maria Nilsson: Jönköpingsvägen 64, VärnamoRune Rosén: Hornarydsvägen 13, VärnamoBarbro Håkansson: Björkvägen 3, VärnamoMarianne Petersson: Nyponvägen 84, VärnamoVinstbiljetten kommer med posten.

Roupéz AlpinREA
fortsätter...

Roupéz AlpinREA
fortsätter...

Roupéz AlpinREA
fortsätter...

 ETT AV SVERIGES STÖRSTASKIDUTRUSTNINGSSORTIMENT

Tel. 0370-33 97 70

Öppet: Tisdag-Fredag 13-19, Lördag 10-16, Söndag 11-16
Under november öppet: 
Torsdag-Fredag 13-19, Lördag 10-16, Söndag 11-16

Mer erbjudande se www.skidshop.se
Mer erbjudande se www.skidshop.se
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TILLmed Värnamo Nyheter

GRATTIS 
VINSTEN

Grattis till vinsten i tävlingen Bokens dag
Lördag 10 novemberKulturhuset Cupolen, Värnamo
Rätt svar:  X Irene Huss

Följande har vunnit biljett:Elisabet Rommeskog: Lunnagård, BorUlla Sundström: Granstalida, Boklida, RydaholmEva Jonsson: Brännerigatan 4, VärnamoLillian Andersson: Ouchterlonygatan 30, VärnamoJan Svensson: Bangårdsgatan 103, VärnamoHulda Johansson: Åkaregatan 34, VärnamoEster Carlsson: Storgatsbacken 18 E, VärnamoHelena Björnkvist: Rydgatan 22, VärnamoUlla Persson: Olofsgatan 5, VärnamoMai-Britt Danielsson:Trollgatan 1, VärnamoRolf Andersson: Ättehögsvägen 11, VärnamoMargareta Johansson: Växjövägen 74, VärnamoSven-Erik Petersson: Nyponvägen 84, VärnamoAnders Bordahl: Ugglegatan 37, VärnamoStig Strand: Mosslegatan 59, VärnamoTorbjörn Person: Högabergsgatan 37, VärnamoBritt Jakobson: Oxdrivaregränd 5, VärnamoMona Karlsson: Ekgatan 8, VärnamoBirgit Svensson: Ekgatan 5, VärnamoJan Catoni: Växjövägen 9, VärnamoVinstbiljetten kommer med posten.

VÄRNAMO

Teliabutiken i Värnamotar inte längre emotkontanter. Där kan manenbart betala med kon-tokort.
– Det är framtiden, sä-ger säljaren Victor Dahl-ström.

Teliabutiken i Värnamo slu-tade med kontant betalningefter att värdetransportföre-taget Panaxia gick i konkurs ibörjan av september. VictorDahlström, företagssäljare påTeliabutiken i Värnamo, trorinte det är någon stor omställ-ning för kunderna.– De flesta betalade medkort redan innan vi slutade taemot kontanter, säger han. – Vi har fått säga nej till ettpar, främst äldre personer,som är vana att fylla på sittkontantkort med kontanter.

Då har vi fått någon kom-mentar, men överlag har detgått bra.

”Saknar inte kontanter”Förändringen gör det enligtVictor Dahlström säkrare för

personalen och nu slipperman låsa in pengar i butikenvarje kväll.
– Det var inte hela världen,men nu är det ett momentmindre att göra.
Han betonar att det är sä-

krare även för kunden atthandla med kontokort efter-som de slipper risken att bliskimmade eller bestulna närde tar ut pengar i bankoma-ten. 
Han är övertygad om att allt

fler butiker går mot att enbartta betalt med kort.– Det är mycket smidigare.Mobilisera i Värnamo somkonkurerar med Teliabutikentar betalt med både kort ochkontanter. Vad personal i buti-

ken vet är kontanthantering-en heller inte på väg bort.
Tar inte emot kort
På stationskiosken i Värnamoär det tvärtom mot Teliabuti-ken. Där går det inte att betalamed kontokort. Mina Vo somhjälper till i kiosken säger attflesta handlar för mindresummor och brukar ha kon-tanter till det. Hon menar attkioskägarna skulle förloramer pengar än de skulle vinnapå att erbjuda kortbetalningpå grund av kortavgifterna.– Vi missar en del som vill be-tala med kort och som har bråt-tom iväg. Men våra stamkundervet att vi inte tar kort och någragår även efter pengar och kom-mer tillbaka, säger hon.Hon nämner att man intehar mycket pengar i kioskenoch att hon därför inte är sär-skilt rädd för att bli rånad.

Daniel Sjödahldaniel.sjodahl@varnamonyheter.se

”Skönt slippa kontanter”Teliabutiken tar inte längre emot pengar i handen från kunderna

TELIABUTIKEN I VÄRNAMO tar inte längre emot kontant betal-ning. – De flesta betalade med kort redan innan vi slutade ta emotkontanter, säger säljaren Victor Dahlström. Foto: CHRISTER GALLNEBY

PÅ STATIONSKIOSKEN i Värnamo tar man emot kontanter, meninte betalkort. – Vi missar en del kunder som vill betala med kortoch som har bråttom iväg, säger Mina Vo.

VÄRNAMO

Kia Yildirim som driverCafé Snipen skulle gärnasluta med kontanter.– Men jag är inte fulltså modig, säger hon.
Två tredjedelar av Café Sni-pens kunder betalar med kort.För tio år sedan var det tvär-tom och om tio år tror Kia Yil-dirim att alla betalar medkort.

– Allt ändrar sig och de somföredrar kontanter får lära sigatt betala med kort, säger hon.Hon tycker att kortbetal-ning är jättebra, men att kost-naderna för att erbjuda denservicen är för hög. Hon läggercirka 2 000 kronor i månadenpå kortavgifter.
– Det är en pina och samti-digt gör bankerna jättevinster,säger hon.
Vidare betalar hon 80 kro-nor per kontantinsättning påbanken.

Barn med veckopengKia Yildirim tycker det vorejätteskönt att slippa kontan-

ter i handeln, men har intekommit så långt själv att honvågar ta det steget. Folk betalar fortfarandemed kontanter och hon näm-ner att exempelvis barn är in-ne och handlar för sin vecko-peng.

”Bara i kyrkan”
Nathalie och hennes mammaLilian Bahn som tar en fika påCafé Snipen föredrar att betalamed kort.

–  Jag betalar nästan aldrigmed kontanter, bara när jag äri kyrkan, säger Nathalie Bahnoch ler.
Hon skulle inte sakna kon-tanter om de försvann, menkan tänka sig att en del äldrepersoner hellre vill hålla i sinapengar än att betala med kort.Lilian Bahn kan tycka att detär bra att ha någon 100-lapp iplånboken till mindre utgif-ter, men menar att fördelarnamed kortbetalning väger över.– Kort gäller överallt i sam-hället i dag, säger hon.Hans Fagher, centrumle-dare i Värnamo city, kännerinte till några fler butiker i

Värnamo än Telia som har slu-tat ta emot kontanter.– Jag tror att det är svårt fören vanlig butik att ta det be-slutet. Man tappar kunder pådet. Telia är en stor koncernoch har säkert råd med det,men det är modigt gjort.Om Värnamobutikernaskulle sluta ta emot kontantertror Hans Fagher de skulle för-lora 15–20 procent av handeln. – Kunderna ska man vårda

och låta dem betala på det sättde vill. Alla har inte kort ochvill heller inte ha det.Han ser det som en genera-tionsfråga och säger attmånga äldre är försiktiga motallt som är annorlunda.
Daniel Sjödahldaniel.sjodahl@varnamonyheter.se

Café Snipen
skulle gärna
sluta med
kontanter

KIA YILDIRIM som driver Café Snipen i Värnamo skulle gärna sluta med kontanter, vilket hennes kund Nathalie Bahn inte skulle ha något

emot.

Foto: CHRISTER GALLNEBY

NATAHALIE OCH hennesmamma Lillian Bahn föredrarkort framför kontanter.

VÄRNAMO

Campus Värnamo kanbli ny ort för utbild-ning i energieffektivbelysning. Utbild-ningsansvariga CinnaAdanko har fått i upp-drag att ta fram nyttkursmaterial.
Cinna Adanko har själv enutbildning till ljusdesigneri botten. Nu är hon utbild-ningsansvarig för CampusVärnamo. Framöver kom-mer det förmodligen atthandla mer om belysning ikursutbudet på Campus.Cinna Adanko har fått pro-jektmedel från Energimyn-digheten. En miljon kronor.Pengarna ska användas tillatt ta fram nytt undervis-ningsmaterial i energieffek-tiv- och god belysning.– Det finns ett behov avkortare kurser i ämnet, sä-ger hon.

I dag anordnar TekniskaHögskolan i Jönköping (JTH)en tvåårig utbildning tillljusdesigner. Men man haringa korta kurser att erbjudadem som vill förkovra sig iämnet. Tanken är att det skaskapas sådana kurser närmaterialet är framme, somett komplement till denlånga utbildningen. 

Ska de anordnas i Värna-mo då?
– Ja, det är tanken, sägerCinna Adanko. 

Praktiska moment kom-mer till viss del att genom-föras i befintliga ljuslabbpå JTH. 
Man kommer att vändasig till beställare, byggher-rar, arkitekter, el- och tek-nikinstallatörer med flera,som kan ha användning avmer kunskap om belys-ning.

Cinna Adanko ska fort-sätta sitt vanliga jobb somutbildningsansvarig paral-lellt med projektet. Projekt-pengarna kommer att an-vändas till stor del att köpain lämpliga konsulttjän-ster. 
Projektet görs i samarbe-te med Tekniska Högskolani Jönköping och är en del iEnergimyndighetens storasatsning på energieffekti-visering inom belysnings-området.

För Cinna Adanko är deten utmaning. Projektetinnebär att skapa någotsom faktiskt inte finns för-ut.
– Det är häftigt att få varaen del i ett sådant utveck-lingsarbete, säger CinnaAdanko.

Thomas Lundhthomas.lundh@varnamonyheter.se

Ljusa idéer 
på Campus

CINNA ADANKO ska leda ett projekt för att ta fram utbildnings -material inom belysningsområdet. Foto: CHRISTER GALLNEBY

HELGANNONSERING
På grund av Allhelgonahelgenutkommer Värnamo Nyheter v. 44MÅNDAG • TISDAG • TORSDAG

Ändrade annonslämningstider gäller i följande fall
Införingsdag Affärs-, nöjes-, och 

större rubrikplacerade
annonser senast

Standardsatta 
småannonser och 

familjeannonser senastMån 5/11 Tors 1/11 kl. 11 Fre 2/11 kl.11
Tis 6/11 Fre 2/11 kl. 11 Mån 5/11 kl. 12

Fredagen 2 november håller annonsavdelningen öppet kl. 08-15.

Byta bil?
Se bilannonserna!

BROTT & STRAFF
Man åtalas förslag mot kvinna

VÄRNAMO
EN MAN från Värnamo åtalasför att i somras ha slagit enkvinna med två knytnävsslagmot överkroppen. Kvinnanblev öm och fick blåmärkenav slagen, enligt åklagaren.Det finns i åtminstone ettvittne till händelsen, som ru-briceras som misshandel.

FÖRENINGAR

Många som hadetolv rätt på
korppromenad
VÄRNAMO
DET VACKRA VÄDRET lockadeut 53 deltagare till Korpenstipsrunda i Apladalen. De åttafrämsta hade tolv rätt, varförskiljefrågan fick avgöra. Vin-nare blev Siv Ternström (139stycken), Lennart Arvidsson(137) och Bertil Åstrand (136).Rätta svar: Somalia, karoli-ner, första advent, Teaterbå-ten, lönnlöv, tallen, Lake Pla-cid, minaret, cirka 1,3 liter,1912, Bismarck, gul.Rätt rad: xx1 12x 2x2 x2x.Skiljefrågan: 140 stycken.
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Familj En eldsjäl för barnen
GNOSJÖ |Natanael Claesson, 85 år på måndag, kämpar för att barn
i svåra sammanhang ska få det bättre. Han är eldsjäl i insam-
lingen till Världens barn och en hejare på att sälja pennor, re-
selotter och polkagrisar. SIDAN 14

Sport Sport och politik i serie
SKILLINGARYD |Under fyra lördagar framöver kommer ni att få möta
GGVV-regionens kommunalråd. Deras sportintresse kommer att
komma upp till ytan precis som planerade satsningar på idrotten i
den egna kommunen. Först ut är Vaggeryds Berry Lilja (S). SIDAN 21

LÖRDAG 8 DECEMBER 2012

DAGENS INSÄNDARE

”S-budgetförslaget röstades ner redan
i juni, men vi tog fram det igen och pekade

på att vår budget bättre
motsvarar det vi vet i dag.”

ULLA GRADEEN (S),
OPPOSITIONSRÅD I VÄRNAMO

SIDAN 4

VÄRNAMO | Värnamo kan få en förskollä-
rarutbildning till hösten. Campus Värna-
mo vill samarbeta med Högskolan i Borås
om att förlägga en förskollärarutbildning
till Värnamo. Om allt går i lås kommer

avtal om detta att skrivas i januari och de
första 24 studenterna tas emot till hös-
ten.

Framför allt riktas utbildningen mot
dem som i dag är barnskötare i förskolan

och som vill vidareutbilda sig. Värnamo
kommun har ett stort behov av fler för-
skollärare. Utbildningen är treårig och ska
bedrivas på halvtid.

SIDAN 5

FYRA AV DESSA ”SETT O GRUNNA”-STOLAR vill Erland Johansson skänka till kommunen och hoppas de ska placeras i Åbroparken. Där vill han också se ännu fler sittplatser. Foto: CHRISTER GALLNEBY 

VÄRNAMO | – Kadim har skapat startgro-
parna för något nytt! säger Erland Jo-
hansson, Two Faces inredningsdesign
AB, som nu skänker fyra konstfulla sto-

lar i galvaniserat järn till Värnamo kom-
mun.

Helst vill han se 100-tals stolar i Åbropar-
ken, möbelstadens citypark, ”sitt-i-parken”.

Idén till det fick han när han runt mid-
sommar förra året var i Edinburgh i Skott-
land. Utmed en strandpromenad fanns
mängder med skänkta bänkar. SIDAN 9

Värnamo kan få starta unik
utbildning för förskollärare

En vision för Åbroparken att grunna på

SÄTT DIG OCH TA EN FUNDERARE
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Svenska vädertoppen i torsdags

Förening vill bygga moské
GISLAVED | Gislaveds Islamiska kulturförening vill byg-
ga en moské i Gislaved. Önskemålet från föreningens
sida är att få mark till bygget i nära anslutning till bo-
stadsområdet Trasten.

Enligt föreningens ordförande Abdullahi Moallim
Mohamed finns det områden som skulle passa för en
moské. SIDAN 18

ARBETE OCH EKONOMI

IFK månadens tillväxtprofil
VÄRNAMO | IFK Värnamo utsågs i går till månadens till-
växtprofil av Värnamo Näringsliv.

– Det känns fantastiskt, säger föreningens ordfö-
rande Kaj Larsson.

Han tycker att det är roligt att ett fotbollslag får ett
näringslivspris.

– Vi har förstått att det pratas mycket om IFK Värna-
mo i Sverige och att Värnamo har ett starkt marknads-
värde i stort. SIDAN 11

Överförmyndare polisanmäld
GISLAVED | Lars Larsson, överförmyndare i Gislaveds
kommun, har polisanmälts för förskingring, bokfö-
ringsbrott, trolöshet mot huvudman och urkundsför-
falskning. Den som gjort anmälningarna är Lars Bro-
gren i Huskvarna. Sedan tidigare har han stämt Lars
Larsson och tre gode män i Gislaveds kommun på ett
skadestånd på 125 000 kronor i ett tvistemål.

Lars Larsson har tidigare vid ett antal tillfällen fått
kritik av länsstyrelsen. Han säger själv att det är ett ut-
satt arbete att vara överförmyndare och att han inte
kan kommentera det mer än så. SIDAN 17

Kan tvingas hoppa av skolan
NISSAFORS |Gymnasieelever i Nissafors kan tvingas
hoppa av sina utbildningar i Värnamo när länstrafiken
nu lägger ner busslinjen 244 mellan Hestra och Gnosjö.
En av dem är Kristoffer Eriksson som hunnit gå första
terminen på restaurang- och livsmedelsprogrammet
och drömmer om att bli kock, men som från och med
måndag inte vet hur han ska kunna ta sig till skolan.
Kommunen kan erbjuda ekonomisk ersättning när ele-
verna för egen maskin nu måste ta sig till Gnosjö för att
kunna åka vidare med bussen till Värnamo. Men alla har
inte möjligheten att ordna resan själva. SIDAN 19

Doktor i islamologi
LUND/GISLAVED | Johan Cato har nyligen disputerat
vid Lunds universitet med sin doktorsavhandling När
islam blev svenskt. I den har han studerat hur musli-
mer beskrivs i offentliga handlingar, riksdagsmaterial
och utskottsprotokoll.

– Hur politiker och offentliga personer utrycker sig
om muslimer tror jag har ganska stor betydelse för vad
gemene man tänker om muslimer, säger han. SIDAN 18

Utvisning splittrar familj
SKILLINGARYD |Det enda som fattas är ett pass. Sedan
måste Saleh Yaasin åka tillbaka till Somalia. Barnen har
inte orkat gå till skolan på en vecka, av rädsla för att de-
ras pappa ska utvisas.

– Varje gång det knackar på dörren tror vi att det är
polisen.

Saleh Yaasin fick avslag på sin ansökan om uppe-
hållstillstånd på grund av gamla krav på pass. Hans
barn och deras mamma får däremot stanna i Sverige.

SIDAN 27

FÖR TVÅ ÅR SEDAN föddes Abdirahman. Snart kan hans
pappa Saleh Yaasin utvisas till Somalia, medan resten av
familjen får stanna i Skillingaryd. Foto: JOHAN LINDBLOM

LOKALT

SPORT

Talang med i förstafemman
LJUNGBY | I torsdags spelade Troja/Ljungby hemma-
match mot klassiska Djurgården och vann med 2–1. I
första backpar fanns en av lagets bästa backar, Ziga Pav-
lin. Men också Värnamofostrade 18-åringen Anton Jo-
hansson som därmed gjorde sin tredje match från start.

SIDAN 22
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Jaktkläder - tillbehör

Vinterstövel
kanonkvalitet

Öppet tors-fred kl 16-19

Oljerockar

www.severins.se

Huskvarnav. 84, Tel. 036-30 84 20 

Månd-Fred 10-18, Lörd 10-16, Sönd 12-16

Jetson
Dux klassiker
i läder Classic
soft. Svart,
brun eller vit.

Nu18.900:-
(22.950:-)

doo-wop
Takpendel i design från 

1950-talet! Finns i 5 färger 

samt mässing.

Pris  färg 2.695:- 
        mässing 3.995:-

Louis 
Ghost 
Från Kartell 
i acryl.
Finns även 
för barn. 
Flera färger.

2.760:-

Rullbord 
Hans Bölling, flera träslag 

och färger. 

Pris från 3.650:-

CHESS
Ullmatta
 
140x200 
2.150:-
170x230 
3.225:-
200x300 
4.775:-
80x250 
1.565:- Oxford Sittsäck

Svart, grå, röd, lime eller lila.

995:-

Dux Superspider
En modern klassiker. Vilfåtölj

i svart läder, 75x149 cm, H 86. 

Ord. pris i läder

Kariba 25.180:-

Pris i läder Classic

Nu18.900:-
begr. antal.

Slice 3-sitssoffa 

L220, D83, H68 cm 

från Eilersen i tyg 

Cotton.

Nu 16.900:- (20.962:-)

Avtagbar klädsel. Armstödskuddar tillkommer.

FORMSTARKA JULKLAPPAR

Lamino
Yngve Ekström
i bok och fårskinn

9.190:-
(10.515:-)
Pall
3.710:-
(4.069:-)

Passa på 
innan den kom-

mande pris-
höjningen!

String
Pocket 
Finns i
flera 
färger.

965:-

Bourgie
Bordslampa
Pris från 2.530:-

Dödsdansen och Vi har det bra!

En klassiker av Strindberg i första

akten tillsammans med den ny-

skrivna Vi har det bra, av Camilla

Blomqvist ger en helkväll på teatern!

Pris: 150 kr/50 kr ungd.

Med scenpass: 120 kr/30 kr ungd.

Biljetter säljs hos
Anderstorp: Arvids bokhandel,

Gislaved: Kulturhuset Borgen,

Värnamo: BePe foto, Ulfs bok-

handel och Stadsbiblioteket. 

Förbokning via Studieförbundet

Vuxenskolan 0370-65 62 50

eller varnamo@sv.se

Två före-

ställningar
under samma kväll

tisdag 11 december

kl. 19.00

Vi har det bra 
av Camilla Blomqvist

Dödsdansen
av August Strindberg

Arr: Gislaved- Värnamo 
teaterförening

Utförsäljning

Vi säljer ut en massa felvaror, prover, och udda produkter ur vårt 

sortiment. Du hittar strumpor, skjortor, jackor, tröjor, underkläder, 

mössor och mycket annat. Endast kontant betalning.

Välkomna!!! Cai AB, Hånger

Lördag 8 december
Öppet 09.30-12.30 i vår lagerlokal i Hånger.

Söndagsöppet
9/12 kl.12.00-16.00

50% på allt
Vi stänger

över
vintern!

Oss-hjälpens 
Secondhandbutik
Gunnamo • 0370-65 10 63  Välkomna!

KULTURHUSET 

CUPOLEN
8 dec – 12 jan 2013

Pepparkakshus-
utställning
Vernissage 
lörd 8 dec kl 10-13
Välkomna!

Träffpunkt Vråen

Torsdag 13 dec kl 13-17

Julstuga på Vråen

Arr: Kulturnämnden

Är du intresserad av att installera

Solvärme?
- Solvärmestöd finns att söka

Välkommen till Scandic, Värnamo

Lördag 8/12 kl. 10.00-15.30

10.00 Utställningen öppnar

11.00-12.00 Föredrag av Lars Andrén

12.00-14.00 Tid för utställningen

14.00-15.00 Föredrag av Lars Andrén

15.00-15.30 Information om hur stödet söks

För mer info: 0370-37 72 01

www.varnamo.se

husdjur-trädgård-stall-lantbruk
Båramovägen 2
Skillingaryd
Tel. 0370-701 47

Välkomna till butiken med personlig service!

Mån-Ons 8.00-16.30

Tors 8.00-18.00 

Fre 8.00-16.30
Lunch 12.30-13.30

Solrosfrö
20 kg (op 290:-)

230:-

Talgboll
6 x 90 g eller 
1x500 g 10:-

Viltfågelfrö
15 kg (op 170:-)

140:-
Hund- &
Kattfoder
10% rabatt

Julyra
10-14 december

Handla
för 
400 kr 
och Du

får en kaka 
från Rojos!

Smart för tänder och plånbok

Vi har tid för dig – boka idag!

Frisktandvård

www.lj.se/frisktandvard

Att dra ut ett par visdoms-tänder kostade mig 5 000 kronor. Hade jag haft Frisk-tandvård hade utdragning ingått i abonnemanget. Nu är 
jag frisktandvårdskund!                       Pierre, 55

Jul i Apladalen
9 december kl. 14.00-18.00 

Upplev julstämning med:
Många hantverkare
Tomte i Tråddrageriet
Kaffeservering i Prästgården
Tunnbrödsbak i Ladugården 
Ponnyridning, Chokladhjul, lotterier mm.
SMS kören sjunger kl. 15.00, Loftsbodarna
Lucia med tärnor på scenen kl. 16.00
Fri entré       Arr: Värnamo Hembygdsförening

Kaffestugan serverar Julsmörgås, våfflor m.m kl. 13.00 - 18.00

Storgatan 29,
Värnamo
010-543 35 34

Klappar!

199:-

från

69:-

fr

Motions-
band

Fleecefilt
baby, junior,
vuxen

Varmfodrade
kängor med utfällbara

broddar, herr o dam

1100:-

Nordic Grip

broddar
finns hos Life

även för
löpning

till

249:-

2995:-

VÄRNAMO

Avtalen är inte skrivna
än, men förhoppningen
är stor att det startar en
utbildning till förskollä-
rare i Värnamo till hös-
ten.

Det är brist på förskollärare i
Värnamo. Till hösten kan den
bristen bli avhjälpt genom att
en utbildning startar i Värna-
mo.

– Avtalen är inte påskrivna
än så man kan inte säga att
det är klart med 100 procents
säkerhet, säger Enikö Ohlsson
som är verksamhetschef på
Campus Värnamo.

Tanken är att avtalen ska
skrivas i januari. Campus Vär-
namo ska amarbeta med Hög-
skolan i Borås om att anordna
utbildningen.

Om allt går i lås, hur många
platser räknar ni med då?
– Tanken är att det ska bli 24
platser till hösten nästa år och
at vi ska ta in 24 varje år under
tre år.

Bra för Värnamo
Bristen på förskollärare är ett
gammalt problem för Värna-
mo. 

När nu utbildningen kan
anordnas på hemmaplan är
förhoppningen att bristen ska
rättas till. 

Man riktar sig särskilt mot
de som i dag arbetar som
barnskötare på förskolorna
och som vill vidareutbilda sig.

Tanken är att man ska kunna
arbeta på halvtid och samti-
digt studera på halvtid de tre
år utbildningen kommer att
ta i anspråk. 

Men vilka villkor kommu-
nen ska erbjuda de barnskö-
tare som utbildar sig är inte
klart än.

– Vi håller på att jobba med

det. Det är inte klart så jag kan
inte säga något om det än, sä-
ger Jan Holmqvist som är chef
för barn- och utbildningsför-
valtningen.

Men vad tycker du om att få
en förskollärarutbildning
till Värnamo?
– Det är fantastiskt roligt. Vi
har behov av fler förskollärare.

Vi har många duktiga barn-
skötare, men som lagen är for-
mulerad behöver vi en större
andel förskollärare.

Fördubbling
För Campus Värnamo betyder
förskollärarutbildningen ock-
så mycket. 

Förutom den utbildningen
har man tre ansökningar om
nya yrkesutbildningar man
vill anordna. Det gäller utbild-
ningar inom produktionsut-
veckling, fastighet och logis-
tik. Skulle alla ansökningar gå
igenom fördubblas antalet
studenter på Campus till hös-
ten – från 100 till 200 studen-
ter. 

Uppdrag
Campus har också en omfat-
tande uppdragsverksamhet.
Bland annat har man ansvar
för en chefskurs för tjänste-
män på kommunen nu, med
90 deltagare. 

När de samlas räcker inte lo-
kalerna på Campus till hyr
man in sig i Allianskyrkan
tvärs över gatan.

Utbildning för förskollärare
Kan bli verklighet på Campus i Värnamo till hösten

GUMMIFABRIKEN KAN bli lokal åt en ny förskollärarutbildning om Campus Värnamo syr ihop samarbetet med Högskolan i Borås. Det

blir i så fall den enda förskollärarutbildningen i Jönköpings län.
Text och foto: 

Thomas Lundh
0370-30 06 88

thomas.lundh@varnamonyheter.se

OLYCKOR

Brand utan
större skador
FORSHEDA

STRAX EFTER klockan 20 i
torsdags kväll kom larm
om brand i en byggnad
utanför Forsheda. 

Man hade eldat i en ka-
min och troligen var det
en gnista i rökgången som
gjort att det hade fattat
eld. 

Räddningstjänsten kun-
de släcka branden utan att
större skador orsakats.
Brandplatsen inskränkte
sig till ett pannrum, och
det finns inga misstankar
om brott, rapporterar poli-
sen.

Brand i lastbil
efter explosion
i ett däck
VÄRNAMO

DET BÖRJADE BRINNA i en
lastbil i Maramö utanför
Värnamo i går morse strax
före klockan 6. 

Enligt polisen var det ett
däck på lastbilen som hade
exploderat och en brand
hade uppstått vid hjulet.
Men räddningstjänsten
kunde släcka branden och
det blev inga större skador
på lastbilen. 

BROTT & STRAFF

Bedrägeri-
försök med
presentkort
VÄRNAMO

EN MAN FÖRSÖKTE handla
med stulna presentkort i
en butik i Värnamo och det
är nu anmält som försök
till bedrägeri. Mannen stal
först ett antal presentkort i
butiken och gick därifrån.
Han återvände sedan med
de stulna presentkorten
med påskrifter för att för-
söka vilseleda personalen.
Men personalen kom på
honom när han försökte
handla med dem, rapporte-
rar polisen. Han lämnade
då butiken. Den misstänk-
te är inte utpekad. 

Stöld av
plånbok
VÄRNAMO

EN KVINNA i 80-årsåldern
blev bestulen på sin plån-
bok i torsdags när hon
handlade på Ica Kvantum.
Kvinnan hade glömt plån-
boken på kassadisken och
när hon skulle hämta den
var den borta, enligt poli-
sen. I plånboken hade hon
en mindre summa kontan-
ter, id-handlingar och Ica-
kort.

Nästa vecka serverar de

kommunala skolorna i Värnamo:

Måndag: Pyttipanna. Tisdag: Wie-

nerkorv/julkorv, potatismos. Ons-

dag: Chili con carne, ris. Torsdag:

Risgrynsgröt. Fredag: Lax, pota-

tis.
Enehagens skola: Måndag: Pann-

biff, potatis. Tisdag: Lasagne. Ons-

dag: Nobelmiddag. Torsdag: Julgröt.

Fredag: Grönsakssoppa.

John Bauer: Måndag: Gratinerad

kassler, klyftpotatis. Tisdag: Kött-

färsås, pasta. Onsdag: Kebabbiffar,

bulgur. Torsdag: Fläskköttgryta, ris.

Fredag: Pastagratäng.

SKOLMATEN

tisdag 28 juni 2011   |  19  

Alla beg. bilar köp.
Alla märken, diesel, bensin
Def. Avst. 073-635 32 50

Mjälarydsvägen 21, Tenhult 
Tel 036-39 02 85 • www.hobbyfritid.se 

ÖPPET: 
Må-fr 9-18,
Sö 12-16SMC 4004 Classic

8900 mil, markis, cykelställ,
Alde, nybesiktad, mycket fint skick
Pris: 89.800:-

BILLIG HUSBIL!

NYINKOMNA
BEG. HUSVAGNAR 

Mjälarydsv. 21, 560 27 Tenhult
036-39 02 85 • ÖPPET: Mån-fre 9-18, 

Sön 12-16 • www.hobbyfritid.se 

Plus ytterligare ett 30-tal beg. vagnar. 

Hobby 560 UL Exclusive -99
Tält, Micro, Varmvatten, Kassettoa, LB mm.
Hobby 650 KMFe -03
3 m tält, Golvvärme, Micro BK mm.
Hobby 650 KFU Prestige -05
3,5 m tält, Golvvärme, Micro, BK
Hobby 610 UL Excelsior -06
Alde, Golvvärme, Skinn, AC, Alufälg, LB mm.
Adria 560 UL -01
Tält, Alde, Golvvärme, LB mm.
Detleffs Beduin Emotion 675 -07
Penta, Alde, Skinn, LB mm.
Kabe Ametist GLE/KS -98
Tält, Golvvärme, LB mm.
Knauz 500 Südwind -06
Golvvärme, Micro, DB
LMC Münsterland 720/775 RDK -03
3 m tält, Alde, BK mm.
Solifer Artic 560  -07
GV, Alde, CD, LB mm.

LB=Långbäddar, DB=Dubbelbädd,
BK=Barnkammare

Hobby 560 Kmfe
de Luxe 2008
Pris 179 000 kr. B.v.s.a.
Nyskick, lite använd, djur &
rökfri, barnkammare, golv +
luftvärme, stort Isabella förtält,
platt-TV, fabriksmonterat cykel-
ställ. Vinterförvarad inomhus.
Fukttestad varje år utan anm.
David, 070-284 00 44

Västbo Återvinning AB  •  Tel 0371-300 00
Skrot köpes!

Allt av intresse oavsett material.
Allt järn, metall eller blandskrot. 

Avhämtas och betalas enligt överenskommelse.
Allt hämtas kostnadsfritt inom Västbo/Östbo.

1:a el liknande
Sommarreporter på VN söker
hyreslägenhet tillfälligt.
From ca 8 juli tom 15 aug.
Maila: olaola@olaola.se
el. ring: 073-683 74 49

Miljöinspektör
www.hultsfred.se/jobb

Fasadmålning utf.
till humana priser av svenska
arbetare. ROT-avdrag F-skatt.
ES Måleri, 073-838 90 10

Utdelningsförslag
I konkursen Stefans Gräv i
Burseryd AB, 556440-3144,
Burseryd, har upprättats
utdelningsförslag och
förvaltningsredogörelse samt
slutredovisning och
tillsynsmyndighetens utlåtande
däröver. Handlingarna hålls
tillgängliga hos rätten och
tillsynsmyndigheten för den som
vill ta del av dem. Invändning
mot utdelningsförslaget kan
göras senast 2011-07-20 hos
Jönköpings tingsrätt, Box 2243,
550 02 Jönköping.
Slutredovisningen kan klandras
genom att talan mot förvaltaren
väcks vid samma tingsrätt senast
2011-09-29. 

Jönköpings Tingsrätt

www.lingmerths.se

Lingmerths Resebyrå AB
Torggatan 1, Gislaved

Tel. 0371-51 15 65

Din personliga resebyrå!

Riga 2195:-
Köpenhamn 749:- 
Göteborgspaket 749:- 
Stockholmspaket 540:-
Helsingfors 995:-
Mariehamn, Åland 595:- 
Bornholm 1970:-

Samtliga erbjudanden är frånpriser
per person. Kontakta oss för mer 

information och bokning!

Semestertips!

• Värnamo •

Lunch på
Café 18

Vardagar 11.00-14.30
Stor salladsbuffé, där du själv

plockar dina favoriter!
Pris: Servering 70:-, medtag 65:-

Meny
Mån: Nasi Goreng.
Tis: Tacobuffé.
Ons: Kycklinggryta med ris.
Tor: Broccoligratäng med 

köttbullar.

Fre: Gulaschsoppa och efterrätt.

Varje dag serverar vi också: 
Hemlagad paj • Räksmörgåsar

Dagens macka

www.stigscafe.se
Tel 0370-478 00

• Värnamo • 

Storgatan 22, Värnamo
Tel. 0370-185 50

www.lillakrogen.se

Lunch
buffé

Serveras måndag - fredag 
kl 11.30 - 14.30

Kvälls - helgöppet
Tisdag-torsdag 17.30 - 22.00
Fredag ..............17.30 -23.00
Lördag ..............12.00-23.00
Söndag.............13.00 -21.00

Asiatisk mat 
när den är som bäst.

• Värnamo • 

Dagens rätt inklusive salladsbuffé, 
smör och bröd, måltidsdryck, 

kaffe och kaka.

Varje dag serveras sallad 
som ett alternativ till dagens rätt  

Mån: • Fisksauté på hälleflundra och
skaldjur med kokt potatis.

• Bräckt falukorv med stuvade
grönsaker och kokt potatis
samt senap.

Tis: • Ugnsgrillade revben med sky-
sås och potatis samt äppelmos.

• Pasta med strimlad rökt skinka
i krämig ostsås.

Ons: • Smögengratinerad laxfilé med
hummersås och kokt potatis.

• Gräddstuvad kalvlevergryta
med kokt potatis och lingon.

Tor: • Pannbiff med gräddsås och
kokt potatis samt rårörda
lingon.

• Rimmad fläskbog med peppar-
rotssås och potatismos samt gelé.

Fre: • Fläsknoisette med champinjon-
sås och stekt potatis samt
kokta grönsaker.

Veckans erbjudande
(serveras måndag-fredag 

endast lunchtid)
Kalvytterfilé oscár med smörstekt 

färskpotatis Pris: 155:-

Dagens rätt: 85:-
Avhämtning: 65:- exkl. dryck.

Vid köp av lunchhäfte 
lämnar vi den 11 fri.

VÄLKOMMEN!
Telefon: 0370/473 00

www.treliljor.se
Öppet: Måndag-fredag 11.30-15.00
www.restauranglagagyllen.com

• Värnamo • 

Tel. 0370-180 95 • Pilgatan 7 • Vecka 26

Dagens rätt: 78 kr - Hämtning: 58 kr
Lunchhäfte: 680 kr - Hämthäfte: 560 kr

Veckans alternativ
• Oxjärpar med gräddsås och lingon.

• Bakad potatis med Skagenröra.

Veckans specialare
• Entrecôte med aromsmör.

Matsalen: 105 kr exkl. dricka.
Hämtning: 80 kr.

Kuponggäster: 10 kr extra.

Alla luncher: Matsalen, hämtning och 
alternativ höjs med 2 kr fr.o.m. 1/7.
Hämt och lunchhäfte med 20 kr.

Mån: • Köttbullar med potatis, lingon.
• Stekt salt sill med potatis, löksås.
• Räksallad.

Tis: • Stuvad blomkål med bacon.
• Dillkött med grönsaker.
• Tonfisksallad.

Ons: • Skinkstek med äppelmos och
grönsaker.

• Kroppkakor med smält smör och
lingon.

• Kycklingsallad.
Tor: • Biff à la Lindström med gurka.

• Ugnsstekt frukostkorv med 
potatismos.

• Ost och skinksallad.
Fre: • Panerad schnitzel med citron

och ärtor.
• Fiskgratäng med räkor.

Lör: • Ring för info.
Sön: • Ring för info.

I alla dagens och alternativ ingår:
smör, bröd, sallad, dricka, kaffe o kaka.

LunchguidenLunchguiden
Välkomna till bords!                      Denna vecka frestar vi med...Välkomna till bords!                      Denna vecka frestar vi med...

• Värnamo • 

Tel: 0370-30 15 65
Dagens gästgivarlunch serveras 

mellan kl. 11.30 - 14.00.

Lunchbuffé inkl. hembakat bröd, smör,
stort salladsbord, måltidsdryck 

samt kaffe och kaka. 

www.gastgivargarden.com

Vi serverar även:
Veckans sallad, veckans soppa,

veckans vegetariska

Mån: Tomat och vitlöksbakad 
fläskytterfilé med mustig 
champinjonsås, serveras med
råstekt purjolökspotatis.

Pasta: Med skaldjur i krämig vitvinsås.
Tis: Vinpocherad pangasiusfilé med

krämig hummersås, citron, 
serveras med kokt dillpotatis.

Alt: Cajunggrillad kycklingklubba
med mild currysås, serveras
med grönsaksris.

Pasta: Carbonara.
Ons: Baconlindad wienerfärslimpa

med gräddsås, svartvinbärsgelé
och pressgurka serveras med
färskpotatis.

Pasta: Lasagne al forno.
Tor: Dillstekt flundrafilé med citron

och gräslöksås, serveras med
färskpotatis.

Alt: Coq au vin på kycklingfilé,
bacon, champinjoner, syltlök
samt rödvin, med pilaffris.

Pasta: Med pesto, soltorkad tomat
och ruccola.

Fre: Halstrad fläsknoisette med mild
pepparsås, grillade grönsaker
samt tzatziki, serveras med 
rostad potatis.

Pasta: Med strimlad oxfilé med 
rostad vitlök, grädde.

På uppdrag av Advokat Erik Sterner, Advokatgruppen i Jönköping, försäljes
hela konkursboet efter Mullsjö Trä och Bygg AB, (fastighet, villatomt, in-
ventarier och varulager), och allt försäljes genom nätauktion på www.tovek.se
med avslut tisdagen den 5 juli från kl.09.00. Se mer info samt bilder på
vår hemsida: www.tovek.se
Visning: Måndagen den 4/7 mellan 
kl.14.00-17.00, Falköpingsvägen 47, 
56533 Mullsjö.
Förfrågan på tel: 070-376 05 22.

KONKURSNÄTAUKTION
www.tovek.se

KONKURSBOET EFTER MULLSJÖ TRÄ OCH BYGG AB
INDUSTRIFASTIGHET, VILLATOMT, VARULAGER, 

BYGGVAROR, STORT PARTI MED FÖNSTER VERKTYG, 
INREDNING, FORDON, TRUCKAR, M.M.

Box 158, 310 61 Ätran 

NÖJE

KÖPES

HUSVAGNAR SÄLJES
ÖNSKAS HYRA

YRKESHJÄLP

Prenumerera!
Kundtjänst 0370-30 06 40
www.varnamonyheter.se

FORSHEDA

Få praktikanter går di-
rekt till chefsjobb. De-
nan Cisic fick chansen
när verktygstillverkaren
Ikv Tools nysatsade –
och tvekade inte.
Forshedaföretagets genom-
gripande nysatsning på effek-
tivare produktion, innefat-
tande maskininvesteringar,
lokalrenoveringar och omor-
ganisation, beredde vägen för
Denan Cisic. Förändringsarbe-
tet skapade behov och utrym-
me för nya idéer och initiativ,
omgörningen gav tillfälle att
visa framfötterna. Denan Ci-
sic var inte sen att ta chansen:

– Det är viktigt att ta för sig
och inte hålla emot när man
kommer ut på praktik, säger
han.

Han fick stor frihet att på-
verka och det gjorde honom
ännu mer motiverad.

Utbildad på Campus
Den tvååriga utbildningen på
Campus Värnamo, i produk-
tionsutveckling med 3D, inne-
håller två praktikperioder om
åtta veckor vardera, och när
den andra perioden var slut i
maj fick Denan Cisic anställ-
ning.

– När jag började utbild-
ningen vågade jag inte ens
drömma om det här, jag går
fortfarande och suger på den
här karamellen, säger han.

När han blivit mer varm i
kläderna är tanken att han
ska fungera som en sorts
platschef. Uppgiften blir att
hålla ordning och reda och
fungera som en länk mellan
personal och ledning, när Clas
Magnusson, vd, och Jörgen Jo-
hansson, vice vd, lägger allt-
mer tid på marknadsföring,
en förändring som också in-
går i nysatsningen som inled-
des i höstas.

Inkörsport
Jörgen Johansson är engage-
rad i Campus Värnamo och ser
utbildning, på alla nivåer, som
en viktig inkörsport till indus-
trin.

– Det är svårt att få in unga,

de ser industri som något
gammalt. Men alla som jobbar
här jobbar med datorer.

Clas Magnusson fyller i:
– Vi vill få ut ett budskap på

skolorna att industrin idag in-
te är stampade jordgolv, utan
högteknologi. Och i vår region
är det ju här som jobben finns.

Den maskin som köptes in
för tio miljoner kronor i hös-
tas har visat sig vara en bra in-
vestering. Omsättningen för-
väntas i år bli 30 miljoner kro-
nor för Ikv Tools, som tillver-
kar klipp- och pressverktyg.
Det är flera miljoner bättre än
beräknat och ökningen har

skett utan att antalet anställ-
da blivit fler, tack vare den ef-
fektivare tillverkningsproces-
sen. 

Företaget planerar att nyan-
ställa i framtiden och då spe-
lar personlig läggning stor
roll, poängterar Jörgen Jo-
hansson.

– Vi fastnade för Denans at-
tityd. Man måste ha känslan
och intresset för jobbet. 

Praktik ledde till chefsjobb
Forshedaföretag vill locka fler unga till industrin

DENAN CISIC GICK direkt från utbildningspraktik till jobb. Jörgen Johansson, vice vd på Ikv Tools, hoppas locka fler till industrin via olika utbildningar.
Foto: CHRISTER GALLNEBY 

CHRISTIAN Andersson sköter
Ikv Tools nya maskin. 

IKV TOOLS
IKV TOOLS TILLVERKAR klipp- och pressverktyg för bland
annat produktion av plåtdetaljer. Slutprodukterna används
ofta i fordonsindustrin. Ikv Tools årsomsättning uppgår till
cirka 30 miljoner kronor. Företaget finns i Forsheda och har
22 anställda. 

Gustaf Blomberg
Text 

gustaf.blomberg
varnamonyheter.se

0370-300688

FÖRETAG

Budstrid om
Niscayah
STOCKHOLM
AMERIKANSKA Stanley
Black & Decker lägger ett
bud på säkerhetsbolaget
Niscayah värt 18 kronor
kontant per aktie, eller to-
talt cirka 6,5 miljarder kro-
nor. Budet är betydligt hö-
gre än det som Securitas
tidigare har lagt, och ett
oberoende styrelseutskott
i Niscayah rekommende-
rar aktieägarna att säga ja.
Två storägare i Niscayah
med totalt 19,5 procent av
aktierna och 13,7 procent
av rösterna har accepterat
det nya budet, enligt ett
pressmeddelande. (TT)

Cybercom
sparar och
skriver ned
STOCKHOLM
IT-KONSULTFÖRETAGET Cy-
bercom genomför neddrag-
ningar som kan beröra upp
till 120 konsulter i Finland,
Kina och Rumänien samt
cirka 25 anställda inom ad-
ministrationen i Sverige
och Finland. En engångs-
kostnad på 27 miljoner kro-
nor kommer att belasta an-
dra kvartalets resultat.
Dessutom gör Cybercom en
så kallad goodwillnedskriv-
ning om 125 miljoner kro-
nor som avser det finländ-
ska bolaget Plenware. (TT)

Electrolux vill
diskutera
Daewoo-köp
STOCKHOLM
DEN SVENSKA vitvarutill-
verkaren Electrolux har
gått med på att inleda för-
handlingar med sydkore-
anska Daewoo Electronics
fordringsägare om ett över-
tagande av Daewoo. Det
uppger Reuters, som hän-
visar till en källa med di-
rekt insyn. Enligt källan
har fordringsägarna ännu
inte bestämt sig för om de
ska förhandla med Electro-
lux. V

JOBB

Fler arbetslösa
förra veckan
STOCKHOLM
I SLUTET AV förra veckan
var 202 729 personer in-
skrivna som arbetslösa
hos Arbetsförmedlingen.
Det är en ökning med 1 836
personer jämfört med
veckan före men 28 306
färre än motsvarande
vecka i fjol. Antalet perso-
ner som har arbete med
stöd uppgick till 79 288, en
ökning med 280 personer
jämfört med föregående
vecka och en ökning med
5 104 jämfört med motsva-
rande vecka i fjol. (TT)

FÖRETAG

Ingen köpare
till Nokia-
dotter
STOCKHOLM
FINLÄNDSKA NOKIA och
tyska Siemens hittar inte
någon ny majoritetsägare
till det förlusttyngda sam-
riskbolaget Nokia Siemens
Networks (NSN), som kon-
kurrerar med svenska Er-
icsson. Förhandlingarna
med ett konsortium bestå-
ende av olika riskkapital-
bolag ser inte ut att lyckas,
rapporterar Reuters med
hänvisning till Wall Street
Journal.

Nokia och Siemens över-
väger nu att i stället inves-
tera mer pengar i NSN, en-
ligt tidningen. (TT)

Kinesisk order
till Saab
STOCKHOLM
ETT KINESISKT företag
har beställt 582 bilar från
krisdrabbade Saab Auto-
mobile. Ordern värderas
till 13 miljoner euro, cirka
120 miljoner kronor, och
Saab räknar med att få in
pengarna den här veckan,
enligt ett pressmeddelan-
de från bolagets ägare
Swedish Automobile (tidi-
gare Spyker). (TT)
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REKORD-
MÅNGA

VILL TILL
CAMPUS

Snabbaste
vinnaren

i Vidösternsim

Folklig fest
i Voxtorp

och Hånger

Ny Ståhlseger. Håkan Ståhl med 
brodern Peter som kartläsare var 
snabbast i rallyt Skilling 50, för 
tredje året i rad. Sidan 15

VÄDRET
DET VERKAR SOM ATT VI kan slippa 
regnet i dag. Har vi tur kanske solen 
till och med tittar fram mellan molen 
framåt kvällen. SIDAN 3

Grundad 1930

 Del 1

Läs din tidning på nätet
www.varnamonyheter.se

MÅNDAG 1 JULI 2013 | NR 99 | VECKA 27 | LÖSNUMMER 15 KR

Vill du ha tidningen 
tidigare? Läs tidningen
på nätet kl 05.00

 

Nu kan du läsa Värnamo Nyheter i digital form, oavsett om du är
hemma eller bortrest.  Redan kl. 05.00 finns tidningen tillgänglig.

Har du frågor om digitaltidningen? Ring eller maila oss så hjälper vi dig.
Tel: 036-30 40 40. E-post: digitaltidningen@varnamonyheter.se
Länken till digitaltidningen hittar du på www.varnamonyheter.se

Läs 
VN på 
nätet!

Trevlig 
sommar...

Campus Värnamo satsar  
på teknikcentrum Sidan 6

Värnamo Såg & Motortjänst
Vitarörsvägen 2, Värnamo, Tel. 0370-126 12

Husqvarna Automower 
220 AC  
Inkl. installation 19.900:- 
 

Öppet: 
Månd-fred 
8-17.30

JÖNKÖPING 
öppettider: mån–fre 10–20, lör–sön 10–18

NU HAR VI DUKAT UPP VÅR STORA SOMMARREA.
Här hittar du allt som gör sommarens fester lite härligare och 
som gör det möjligt att bjuda in alla du känner och några till. 
Välkommen till varuhuset eller IKEA.se

ALLT INOM BYGGVAROR
forshedabyggvaror.nu

03
70

-8
13

 1
9 PROSTSJÖN, VÄRNAMO

0370-166 60

MINIGOLF
KANOT

Storgatan 17, Anderstorp
Tel. 0371-180 77  www.florista.se

50%Stor sommarrea50%
på växter och snittblommor

(Gäller ej på beställningar)

Fyndbord
Semesterstängt 8/7

- till mitten av augusti. 
Se vidare info om öppning.
Trevlig sommar!

Veckans klipp! ”Billigast och bäst
- till vardag som fest!”

 Öppet: månd-lörd 7-21

/kg

 Priserna gäller t.o.m söndag 7 juli med reservation för slutförsäljning!

/kg /kg

Nymalen
FLÄSKFÄRS
Ursprung Sverige. 
Max 3 kg/kund.

/kg

 Priserna gäller t.o.m söndag 7 juli med reservation för slutförsäljning!

Max 3 kg/kund.

2990

/kg298
Oj vad billigt!               

Ica
LÄTTMARGARIN
600 g.
Max 2 st/kund.

/st

 Priserna gäller t.o.m söndag 7 juli med reservation för slutförsäljning!

/st1000

Färska
REVBEN
Av bog. Tjockskurna.
Ursprung Sverige. 

  

Svensk 
nyplockad
POTATIS
Färsk.   
Max 3 kg/kund.

/kg

Ursprung Sverige. 

2990

 Se vår annons i Värnamo Nyheter på torsdag!

Välkomna!

Sagolikt Mode
Hattmakaregatan 4, Värnamo

Tel. 0370-143 00
www.sagoliktmode.se

MÅNdag, ONSdag-FREdag 11-18 
TISdag STÄNgT, LÖRdag 10-14

Sommar-
rea 

VÄLKOMMEN TILL LAGANLAND
Utmed E4:an, vid Lagan

Öppettider 
Måndag-söndag  9-18

V
et
er
in
är
hu
se
t

Tel 0370-106 60
www.veth.se

Kliniken stängd 
8-26 juli
och öppnar åter
måndag 29/7

Vi håller öppet 
i butiken 
torsdagar 12-18
fredagar 8-14
då är även 
telefonen öppen.

Trevlig sommar!Öppet: Måndag-Fredag 17-22
Grillen stänger 21 
Välkommen in!
Storgatsbacken 20 - mitt i stan
0370-65 66 00

Grillbuffé på vår uteservering 
fr o m 24 juni 

restaurang - festvåning - catering

Nytt för i år 
Räkfrossa! 
fr o m 24 juni 

www.stadtbordobar.se

 Jönköpingsv. 107c,  Värnamo,  Tel 0370-69 13 23

 Vi önskar alla 
en riktigt 
trevlig sommar!

 semester-
stängt 
vecka 28-31 

Vi håller

 Jönköpingsv. 107c,  Värnamo,  Tel 0370-69 13 23

NÄR KVALITÉ OCH TRYGGHET ÄR VIKTIGT! 

Görans Bygg AB
0705-891210 Gnosjö

Monteringsfärdiga
sommarstugor 10-100 m2

www.goransbygg.se

Jordgubbar hel låda 15 liter 20:-/l

Säljes tisdag 2 juli

 

Skåningarna 070-583 51 63 Hasse

Plantor - halva priset
Se annons gislavedssidan

Båraryds Handelsträdgård
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BROTT & STRAFF

Campus skapar teknikcenter
VÄRNAMO

Teknikcenter med bland 
annat lego och robotar 
är ett nytt koncept Cam-
pus Värnamo kommer 
att dra igång till hösten. 
Den ska både stimule-
ra till ökat teknikintres-
se bland de yngre och ge 
möjligheter till kompe-
tensutveckling för de yr-
kesverksamma.

– Vi vet inte vad det ska heta 

än, men arbetsnamnet är tek-

nikcenter, säger Niclas Stens-
son, utvecklingsstrateg på 

Campus.
Än så länge är han en aning 

hemlighetsfull kring vad det 

hela kommer att innebära 

eftersom det är många de-
taljer som kvarstår att ordna. 

Rent konkret innebär det 

dock bland annat att ett rum 

på Campus kommer att inre-
das med teknikutrustning av 

olika slag. 3D-utrustning finns 

till exempel redan i huset, ef-
tersom det är en del av Cam-
pus kärna. Niclas Stensson 

talar dessutom om att inreda 

rummet som ett Lego inno-

vation centre. Idén med lego 

och robotar är välbekant från 

tidigare projekt på skolorna i 

Värnamo.

Ska vara unikt
Han tänker sig dock inte en-
bart verksamhet inne på Cam-
pus, utan att man kan sam-
verka med övriga huset, det 

vill säga Värnamo Näringsliv 

och kulturförvaltningen, helt 

i den nya ”samproduktions-
anda” man nu talar om. Man 

ska även kunna åka ut och ha 

aktiviteter. Niclas Stensson 

vill se ett teknikcenter, som 

inte finns någon annanstans 

än i Värnamo, ett center som 

både väcker de ungas intresse 

och kan erbjuda kompetens-
utveckling för dem som redan 

finns i yrkeslivet.
– Vi vill ju skruva det lite till, 

betonar Niclas Stensson.

Börjar smått i höst
– Såhär långt har vi snick-

rat ihop ett litet koncept. Till 

hösten ska vi börja bygga upp 

olika lektioner för barn och 

ungdomar och studenter på 

Campus.
– Då ska vi också gå ut med 

enkäter till skolorna för att 

fråga vad det är de vill ha hjälp 

med vad gäller teknikunder-
visning. Vi ska också skapa en 

referensgrupp från näringsli-
vet.

Framåt september-oktober 

räknar Niclas Stensson med 

att man ska kunna testa lite 

pilotprojekt med barn och 

ungdomar och från årsskiftet 

ska teknikcentret kunna vara 

i full gång.

Vill öka intresset
– Det här ska inte bara an-

vändas under skoltid. Det ska 

finnas fritidsaktiviteter också, 

betonar Niclas Stensson.
Som exempel nämner han 

bibliotekets verksamhet där 

unga skapar datorprogram. En 

sådan kan med fördel placeras 

i teknikcentret.
Niclas Stensson påminner 

om den diskussion som pågått 

i många år om behovet av att 

öka teknikintresset i bygden 

och samtidigt hitta möjlighe-
ter till kompetensutveckling.

– Det är ju ingen hemlig-
het att vi är beroende av till-
verkningsindustrin i den här 

bygden och man behöver tek-
nikkunnigt folk. Det här är ett 

långsiktigt arbete.
Leena Niskanen

leena.niskanen@varnamonyheter.se

STOCKHOLM/VÄRNAMO

De räddade livet på en 
man och en kvinna på 
varsitt håll i Stockholm. 
Båda är båda ursprung-
ligen från Värnamo. Och 
de tackar sina engagera-
de idrottslärare för den 
kunskap de burit med 
sig om hur man gör liv-
räddande insatser.

– Det var väl en himla tur att 

han var såpass ihärdig med 

de där kurserna. Jag känner 

spontant att han verkligen 

borde få ett tack, säger Anna 

Sörensen.
– Det är tack vare sådana här 

eldsjälar, som utbildar folk, 

man räddar liv.
Hon syftar på gymnasielära-

ren i idrott hon hade för näs-
tan 20 år sedan på Finnvedens 

gymnasium, Henrik Spång-
berg. Simlärarutbildning som 

individuellt val gav Anna till-
fällen att även lära sig livrädd-
ning.

Övningen hjälpte
Även Eric Andersson gick på 

Figy och hade Spångberg i 

idrott och mycket simning, 

men livräddning fanns på 

schemat redan innan dess.
– Jag hade Kenneth Åkesson i 

Forsheda.  Han tränade  också 

det här mycket. Vi fick hugga 

isvak, träna i Forshedabadet 

och öva på en docka på gym-
palektionerna.

– Man tänker att alla gör nå-
got i det läget, men så är det 

inte. De gånger man övade har 

verkligen hjälpt. Det satt ju i 

ryggraden, konstaterar Eric 

Andersson.
Anna och Eric hade ingen 

aning om varandras insatser 

och sina gemensamma hem-
bygdsrötter förrän de nyligen 

bjöds in till Kungsholmens 

brandstation för att uppmärk-
sammas för sina rådiga ingri-
panden.

Långa fyra minuter
Anna befann sig i personal-
rummet på kulturskolan på 

Kungsholmen när en man 

kom in och segnade ned till 

golvet. 
Mannen slutade andas och 

hade ingen puls. Anna ropade 

på hjälp, men insåg snart att 

hon måste göra något själv. 
Med hjälp av 112 och en 

sköterska i telefon satte hon 

igång hjärtmassage.
– Det handlar ju om minuter. 

Jag tänkte att det enda jag vet, 

det är ju det här.
– Jag gjorde två tryck på 

hjärtat per sekund i nästan 

fyra minuter. Det är väldigt 

tungt att göra hjärtmassage 

så länge och man brukar vara 

två.
Hon var så uppe i varv att 

hon först inte förstod när en 

brandinspektör för Kungs-
holmens brandstation ville ta 

över i väntan på ambulans.
Han råkade befinna sig i hu-

set i möte med kulturskolans 

chefer. De hade fått bud via en 

lokalvårdare, som uppfattat 

Annas rop på hjälp.
Adrenalinet pumpade lika 

mycket på Eric Andersson när 

han på promenad en ledig dag 

vid kajen på Norr Mälarstrand 

hörde ropet: ”Det ligger en 

kvinna i vattnet!” 
Två killar i träningskläder 

fanns i närheten, men vägrade 

hoppa i. 

Handlade snabbt
– Jag hoppar i och du hämtar 

stegen, sa Eric och pekade mot 

en räddningsstege längre bort.
Det var i maj månad, men 

vattnet var iskallt eftersom 

det var en plats där man bru-
kar dumpa snö i Stockholm. 

Eric tänkte inte så mycket 

utan gjorde bara exakt så som 

han fått lära sig i skolan, men 

det blev tungt med en med-
vetslös kvinna, en två meter 

hög kajkant och en stege.
– Jag låg med henne i vatt-

net ett tag och tänkte: Det här 

går inte länge till.

Sätter sina spår
Båda de dramatiska händel-
serna, som för första gången 

satte Annas och Erics kunska-
per på prov på allvar, fick dock 

ett lyckligt slut. 
Både mannen och kvinnan 

mår bra i dag.

– Det är fantastiskt att det 

slutade så väl, säger Eric.
– Jag hoppas att man gjort 

sin insats nu, säger Anna och 

längtar inte efter att befinna 

sig i samma situation igen.
– Man blir lite knäpp och 

undrar vad man varit med om.
Ändå är hon glad att hon 

agerade så att hon kan leva 

vidare med vetskapen att hon 

inte bara stod och tittade på 

när en man kunde ha dött 

framför ögonen på henne.
Leena Niskanen

leena.niskanen@varnamonyheter.se

ERIC ANDERSSON OCH Anna Sörensen från Värnamo räddade livet på en man och en kvinna på var sitt håll i Stockholm. Båda tackar 

sina idrottslärare för kunskaperna. Eric och Anna premierades för sina insatser av Kungsholmens brandstation. Brandinspektör Anders 

From och brandmästare Jan Persson var med och tackade. 
Foto: KUNGSHOLMENS BRANDSTATION

Anna och Eric 
prisade för att
ha räddat liv

VÄRNAMO

Själv har han aldrig 
ställts inför en situation 
där en människas liv står 
på spel, men gymnasie-
läraren och livräddarut-
bildaren Henrik Spång-
berg kan tekniken utan-
till och har under drygt 
tre decennier utbildat 
många till att vara förbe-
redda.

– Dessa två gjorde ju 
något helt fantastiskt! 
säger han om Anna och 
Eric.
 – De gjorde detta på vilt främ-
mande människor! Många 

skulle inte göra det, säger 

Henrik Spångberg.

Han påpekar att de flesta 

med kunskap kan tänka sig 

använda teknikerna på famil-
jemedlemmar, men det blir 

en helt annan sak med främ-
mande människor.
– Många tycker att det är obe-
hagligt. 

Stort engagemang
Han tycker dock att det är 

viktigt att man åtminstone 

kan använda det inom famil-
jekretsen om något skulle 

hända.
 – Jag har jobbat med det 

här hela mitt liv, säger Henrik 

Spångberg.
Tack vare sin bakgrund och 

sitt engagemang i simning - 

aktiv i Värnamo Simsällskap i 

28 år - började han redan i mit-
ten på 1970-talet arbeta med 

utbildning som berör simning 

på olika sätt, bland annat liv-
räddning. 

Då hade han fullbordat en 

femårig specialidrottlärarut-
bildning i ”simmarstaden” 

Köln i Tyskland.

Simning och tyska
– Den är jag lite stolt över. Det 

är nog inte många i Sverige 

som har en sådan utbildning.
Tiden i Köln gjorde också att 

han har kunnat kombinera 

idrottslärarjobbet på Finn-
vedens gymnasium med att 

även vara lärare i tyska.
Under årens lopp har han 

utbildat många människor 

”från Hudiksvall och söde-
rut” via framförallt Svenska 

simförbundet. Det har varit 

kurser nästan varje helg och 

ibland även veckovis, alltid 

parallellt med simträningen. 

Dessutom har han haft ansva-
ret för simundervisningen på 

gymnasiet.
– På den tiden när Anna 

gick där hade vi simlärarut-
bildning som individuellt 

val. Vi jobbade väldigt mycket 

med förskolor och lågstadiet 

och hade mycket hjärt- och 

lungräddning.

Tillbaka på schemat
Senare kom skolans hjärt- och 

lungräddning att hamna på 

temaveckor.
– Tyvärr är det så att vi inte 

har haft det här temat på 

några år, men vi har börjat 

diskutera om vi skulle ta till-
baka det nästa år, säger Henrik 

Spångberg.

Leena Niskanen
leena.niskanen@varnamonyheter.se

VIA ETT STORT 
engagemang i sim-
ning kom Henrik 
Spångberg in på 
utbildning inom 
livräddning. Han har 
utbildat många och 
kan tekniken utantill, 
men har aldrig själv 
behövt använda kun-
skaperna på allvar. 

Foto: SAMMY STEEN 

Livräddaren som sluppit rycka ut

STOCKHOLM

Om folk på plats kan age-
ra själva så som Eric och 
Anna gjorde kan man 
rädda fler liv. Det beto-
nar Peter Karlsson och 
Anders From på Kungs-
holmens/Storstockholms 
brandförsvar.

– Det är så jätteviktigt att 

människor runtomkring har 

kunskap. Det kan vara livs-
avgörande och det ger ett 

mer robust samhälle, säger 

produktionsområdeschef Pe-
ter Karlsson inom Storstock-
holms brandförsvar.

Motiverade
– Skolan är perfekt om man 

kan få det den vägen.
Han påpekar att kultursko-

lan på Kungsholmen hade 

bokat utbildning i hjärt- och 

lungräddning bara någon 

vecka före den händelse Anna 

Sörensen var med om.
– De är jättemotiverade nu!

En hel kedja
– Då kan man snacka om att 

samhället fungerar. Det är då 

vi kan rädda liv, säger brand-
inspektör Anders From om 

hur händelsen på kultursko-
lan utvecklade sig.

Anna vågade agera, hade 

kunskapen och kunde med 

stöd av sköterska via larmcen-

tralen göra en första insats. 

Han själv var den brandman 

som råkade befinna sig i hu-
set och kunde ta över hjärt-
massagen.

– Det tar ju ändå tid för am-
bulansen att komma. Hon 

gjorde det där så jättebra.

Hjälpa i vardagen
– Det är i vardagen vi kan 

hjälpa varandra, säger Anders 

From och är lika imponerad av 

Erics räddning i vattnet.
Anders From inflikar dess-

utom att det är minst lika vik-
tigt att människorna på plats 

tar hand om varandra efteråt, 

vilket man gjorde mycket bra 

på kulturskolan.
– Det krävs både mod och 

kunskap, säger Peter Karlsson 

om de båda Värnamobördigas 

agerande.

Värt att agera
Efteråt kan det ta tid att pro-
cessa vad man varit med om 

och det är inte ovanligt att ex-
istentiella frågor dyker upp. 

Anders From tycker dock 

att det är väl värt att agera när 

man till exempel betänker att 

endast 500 av de omkring 10 

000 som får hjärtstopp varje 

år överlever.

Leena Niskanen
leena.niskanen@varnamonyheter.se

Om fler agerar 
kan många  
liv räddas

Midsommar  
i Torskinge
TORSKINGE

KERSTIN NILSSON häl-
sade runt 100 personer 
välkomna när Torskinge 
hembygdsförening anord-
nade solig midsommar-
dans i hembygdsparken. 
Stången bars fram och re- 
stes under sång och musik, 
varefter Barbro Nilsson 
ledde dansen. För musik 
till välfyllda dansringar 
svarade Sigvard Schön och 

Ingmar Schön. Stugorna i 
parken hölls öppna, lotter 
såldes och man anordnade 
tipspromenad för parkens 
bevarande. 

70 personer deltog i 
promenaden, som vanns 
av Barbro Nilsson, följd 
av Birgit Rennerman och 
Markus Andersson.

Rätt rad: 1XX 1X1 211 221.
Rätta svar: Lule älv, fisk, 

hårkvalster, flugfiskaren, 
zebra, lin, Halmstad, kråk-
fågel, Jerevan, blå, vita, 
stjärna.

Skiljefråga: 237 cm.

 Ny promenadväg i Torp

VÄRNAMO
EN NY PROMENADVÄG har 
skapas i byn Torp utanför 
Värnamo.

I samband med den 
tradionella försommar-
festen för medlemmarna 
i Byastugan i Torp, utanför 
Värnamo, invigdes en ny 
promenadväg. Byastu-
gan i Torp har cirka fyra 
träffar per år, alltid med 
god uppslutning. I år har 
medlemmarna målat om 
stugan härligt röd i den 

omgivande gröna lum-
miga landskapet.

Det har inte funnits 
någon väg tidigare som 
förbundit byns olika delar, 
men nu har byalaget med 
Värnamo kommuns hjälp 
kunnat färdigställa en pro-
menadväg. 

Vägen hade smyckats 
med gult band och många 
ballonger.  Barnen i Torp 
sprang gemensamt i ge-
nom bandet och därmed 
var vägen invigd.

BARNEN VÄNTAR PÅ att få ”klippa” bandet. Foto: PRIVAT 

FÖRENINGAR

Anmälde  
väninna för 
egenmäktigt 
förfarande
VÄRNAMO

EN KVINNA i 40-årsåldern 
har anmält en kvinna i 
samma ålder för egenmäk-
tigt förfarande. Hon har 
haft den utpekade kvin-
nan boende hemma hos 
sig en tid. 

Enligt polisen säger 
hon att kvinnan har tagit 
hennes mobiltelefon och 
sedan inte lämnat tillbaks 
den. 

Man slagen 
söndag natt
VÄRNAMO

EN MAN har anmält att 
han blev misshandlad i 
Värnamo vid halv två-
tiden natten till söndag. 
Han ska ha blivit lindrigt 
skadad. Enligt polisen var 
mannen berusad och hade 
svårt för att berätta exakt 
vad som hänt men det 
finns vittnen till händel-
sen.

Kvinna slagen  
i huvudet 
VÄRNAMO

EN KVINNA i 50-årsåldern 
blev slagen i huvudet av 
en man i samma ålder i 
fredags vid elvatiden i Vär-
namo, enligt polisen. Kvin-
nan har anmält mannen 
för misshandel. 

Sten kastad 
genom fönster
RYDAHOLM 

EN TONÅRSPOJKE i Ry-
daholm hörde en kraftig 
smäll vid 23-tiden i lördags 
när någon kastade en sten 
så att rutan krossades till 
bostaden. När han tit-
tade ut såg han en bil med 
nedvevad ruta snabbt köra 
ifrån platsen, rapporterar 
polisen. En anmälan om 
skadegörelse har gjorts. 

Stöldförsök  
på segelklubb
VÄRNAMO

NATTEN MELLAN torsdag 
och fredag försökte någon 
eller några göra inbrott 
på Apladalens Segelklubb. 
Man försökte bryta upp 
hänglåset och några plan-
kor, enligt polisen. Detta 
misslyckades. Men man 
har  anmält det som försök 
till stöld. 

Pengar stulna 
ur väska
VÄRNAMO

EN KVINNA i 60-årsåldern 
glömde sin handväska på 
en bänk inne på Hemköp i 
Värnamo. När hon kom på 
att hon glömt den kon-
taktade hon Hemköp som 
tagit hand om den, men 
det saknades 1 000 kronor 
i väskan. Därför har kvin-
nan gjort en anmälan om 
stöld. 

Kvinna greps 
för snatteri 
VÄRNAMO

I TORSDAGS togs en 
kvinna i 30-årsåldern när 
hon försökte stjäla två par 
skor i en skobutik i Vär-
namo. 
Med sig hade kvinnan 
även en väska med kläder, 
armband och halsband 
som hon precis tagit i en 
annan butik. 

Totalt handlade det om 
ett godsvärde på lite under 
1 000 kronor, därför är 
kvinnan anmäld för snat-
teri, enligt polisen. 

Kvinna slagen  
i ansiktet
VÄRNAMO

EN YNGRE KVINNA blev 
slagen i ansiktet av en 
yngre man i Värnamo i 
fredags morse vid halv sju, 
enligt polisen. Han ska ha 
slagit henne i ansiktet så 
att smärta uppstod. Kvin-
nan har anmält mannen 
för misshandel. 
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VÄRNAMO

För första gången sedan 
starten ser Campus in-
för höstens intagning ut 
att fylla alla utbildnings-
platser. Inte minst den 
nya förskollärarutbild-
ningen ser ut att bli en 
succé.

– Äntligen! känner jag, 
säger verksamhetschef 
Enikö Ohlsson.

När Campus summerar an-

sökningarna inför kom-

mande höst så här i början på 

sitt sjunde verksamhetsår ser 

det bättre ut än tidigare. To-

talt 195 personer har sökt till 

de 60 platserna på de tre ut-

bildningarna 3D-teknik, fast-

ighetsingenjör och förskollä-

rare.
– Det är jätteroligt! Det är 

jättemånga fler förstahands-

sökande än tidigare. Och to-

talt sett är det ju några hundra 

till som sökt, men inte i första 

hand, konstaterar Enikö Ohls-

son.

Upptäcker Campus
– Jag tycker att det verkar som 

att man fått upp ögonen för 

att vi finns. Alla de här män-

niskorna har ju tagit ställning 

för oss. Förutom utbildningen 

i 3D- teknik har vi aldrig tidi-

gare fyllt alla utbildningsplat-

ser fullt ut, påpekar hon.
Bland alla dessa sökande 

finns det förmodligen ett an-

tal som inte är behöriga och 

även de som i slutänden kan-

ske tackar nej till en plats, men 

eftersom de intresserade är så 

många tycker Enikö Ohlsson 

att läget känns lovande. Det 

borde inte vara några problem 

att hitta studerande till samt-

liga platser.
Största intresset har den 

nya, unika förskollärarutbild-

ningen väckt. Uppåt hälften 

av de sökande har fastnat för 

denna utbildning. 94 intres-

serade slåss om 24 platser när 

Campus samarbetar med Hög-

skolan i Borås i ett nytt grepp 

för dem som redan jobbar i 

pedagogiska yrken. Att detta 

koncept lockar ger bra effekt 

för Värnamo, som hoppas på 

fler förskollärarutbildade i sin 

verksamhet. Åtta av platserna 

är vikta för kommunanställda 

i Värnamo.
Stort intresse har det också 

visat sig bli för den nya yr-

keshögskoleutbildningen till 

fastighetsingenjör, som är den 

ena av endast två utbildningar 

i landet på detta område. I den 

delen har man 63 förstahands-

sökande till 16 platser, vilket 

också bådar gott. Enligt bran-

schen är det svårt att hitta 

kompetent personal, varför 

de kommande studenterna 

förmodligen kommer att vara 

mycket eftertraktade.

3D-teknik stabilt
Sist, men inte minst, fortsätter 

en av Campus´ ursprungliga 

utbildningar, 3D-teknik, att 

sakta men säkert locka allt fler 

och fylla sina platser. Den här 

gången noterar man 38 första-

handssökande, vilket kan jäm-

föras med 33 inför förra intag-

ningen. I Värnamo gläds man 

åt detta med tanke på att det 

ständigt talas om det att in-

tresset för teknik sjunker.
– Nu jobbar vi under det här 

året med att mer på allvar 

bredda verksamheten, säger 

Enikö Ohlsson och hoppas på 

lika goda siffror framöver.
Två nya verksamhetsområ-

den är det man fokuserar på, 

näringslivet och den så kall-

lade kompetensakademin.

NIO INTRESSERADE DÖK upp när Campus höll öppet hus och 

berättade om den nya fastighetsskötarutbildningen. Antalet första-

handssökande till premiären i höst är betydligt högre.  

 
Arkivbild: DANIEL SJÖDAHL

KOMMUNALRÅDET HANS-GÖRAN JOHANSSON (C) och pro-rektor Martin Hellström, Högskolan 

i Borås, torde vara glada efter signaturerna om samarbete mellan högskolan och Campus Värnamo. 

Den nya förskollärarutbildningen ser ut att bli en succé. 94 förstahandssökande till 24 platser har man 

i premiären.  
Arkivbild: CHRISTER GALLNEBY 

Bra läsår väntar Campus
Fyller alla platser för första gången

Text: 
Leena Niskanen

0370-30 06 61
leena.niskanen@varnamonyheter.se

NÄR SKEPPET BYGGDES blev hela samhället engagerat och 

många ville hjälpa till. I dag är Vidfamne fortfarande populärt och 

lockar till sig ungefär 1000 människor varje sommar. Här visar 

Daniel Johansson upp en praktfull detalj som speglar skeppets 

skönhet. 

ETT SKEPP SOM Vidfamne kräver näst intill daglig tillsyn och 

mycket underhåll. Jan Catoni och Rolf Ingelsten jobbar flitligt med 

att hjälpa till med att hålla skeppet i bra skick. 

VÄRNAMO

Våren står runt hörnet 
och Vidfamne rustas upp 
inför säsongen. På plats 
för att inspektera bygget 
är Per Tordeby, mannen 
som var med och sjösat-
te skeppet år 1954.

Per Tordeby är i grund och bot-

ten lärare. Läraryrket resul-

terade i att han lärde sig hur 

man på bästa sätt kan inspi-

rera ungdomar. Genom olika 

kurser fick han lära sig mer 

utförligt om olika sätt att till-

tala ungdomar. Hans vilja att 

skapa intressanta projekt kom 

att lägga grunden till en idé 

om att bygga ett skepp. 
– Intresse på kort sikt ska-

pas genom att låta ungdomar 

välja aktiviteter själva. Men 

om man jobbar långsiktigt 

krävs projekt som de aldrig 

förr varit med om. Vi brukade 

anordna fjällvandringar som 

var väldigt populära, säger Per 
Under 50-talet var båtin-

tresset stort i Åminne. Många 

familjer ägde en egen båt och 

det fanns många som byggde 

sina egna. Per var även han 

intresserad av båtar. Kombina-

tionen av viljan att skapa pro-

jekt och hans båtintresse gav 

honom en idé, han ville bygga 

ett vikingaskepp. 
– Jag visste att det skulle bli 

väldigt populärt och engagera 

många människor. Att bygga 

ett vikingaskepp låg i tiden. 

Bygget blev en fritidssyssel-

sättning.
Projektet kom inte bara att 

intressera unga utan hela 

samhället hjälpte till. Per ut-

nyttjade de lokala krafter som 

fanns i området. De som ägde 

skog kunde skänka virke och 

de med förkunskaper om båt-

bygge kunde ge tips och hjälpa 

till. Tre år efter att bygget sat-

tes igång stod ett vikinga-

skepp klart. 
– Jag var så glad över hur 

bra det blev. Men allra gladast 

var jag över att så många ville 

hjälpa till!

Emma Turner
redaktion@varnamonyheter.se

I KÄLLAREN PÅ Libanongården får sig Vidfamne ett ansiktslyft 

inför den nya säsongen.  Bernt Ingelsten och Per Tordeby, man-

nen som kom på idén om att bygga Vidfamne, inspekterar den nya 

målningen.  
Foto: CHRISTER GALLNEBY 

Upprustning av Vidfamne inför säsongen

VÄRNAMO

Åtminstone fyra bilar 
i varsin ände av Vär-
namo hade påhälsning 
av tjuvar i samband 
med större arrange-
mang.

– Det verkar vara 
samma modus på alla, 
säger polisens pressta-
lesman Jan Lagerqvist.

Den avslutande vernissa-
gen för Värnamo Nyheters 
och Vandalorums arrang-
emang ”Farväl fullformat” 
på lördageftermiddagen 
och en pågående hästtäv-
ling på Sörsjö tycks ha va-
rit tjuvarnas mål. Polisen 
fick efter detta in fyra an-
mälningar, två från var-
dera stället. Tillvägagångs-

sättet var detsamma. En 
ruta krossades så att man 
kom åt väskor i bilarna. By-
tet blev bland annat plån-
böcker och mobiltelefoner. 
Enligt uppgift från en av 
de drabbade hade fler bilar 
blivit utsatta, men polisen 
hade inte fått in anmäl-
ningar på dessa. Inte heller 
kunde man bekräfta upp-
gifter om att en misstänkt 
bil varit synlig och att man 
noterat registreringsnum-
ret. Under veckan noterade 
polisen likartade stölder i 
Vetlanda, men kan inte i 
nuläget säga att dessa har 
samband.

– Lämna ingenting, abso-
lut ingenting kvar synligt i 
bilen, säger Jan Lagerqvist.

Leena Niskanen
leena.niskanen@varnamonyheter.se

Räd av bilstölder

BORGEN ERBJUDER AKTIVITETER för alla, såväl gammal 

som ung, då verksamheten riktar sig till hela samhället. 

 
Arkivbild: CHRISTIAN ANDERSSON

VÄRNAMO

Borgen är ett välkänt 
namn för många. Nu 
vill styrelsen satsa på 
förändringar för att 
locka till sig fler män-
niskor. Men framför-
allt vill de påminna 
allmänhet en om att 
Borgen finns. 

Stiftelsen Borgen ligger i 
Alandsryd och lockar till 
sig både motionärer, barn-
familjer och ungdomar. In-
tresset är stort och området 
används flitigt. Men styrel-
sen känner ett behov av att 
informera ännu mer om 
Borgens tillgångar. Många 
förknippar Borgen med da-
gisverksamheten som drivs 
av Värnamo kommun men 
glömmer bort friluftsgår-
den som är till för alla. Där-
för kommer satsningar på 
förbättringar att göras och 
det talas om lockande event 
till sommaren. 

– Vi vill synliggöra vår 
verksamhet och sprida 

ett medvetande om att vi 
finns till för invånarna, sä-
ger Thomas Davidsson, le-
damot i styrelsen. 

Borgen lockar till sig 
många. Men styrelsen an-
ser inte att det räcker. Då 
Borgen är en stiftelse vars 
finansiering till största del 
kommer ifrån kommunen, 
är verksamheten till för in-
vånarna, menar Thomas. 
Styrelsen talar därför nu 
om att förbättra, förnya och 
informera för att fler män-
niskor skall dra nytta av 
Borgens tillgångar. 

– Något vi ska satsa på 
är att göra spåren mer till-
gängliga. Vi ska förbättra de 
spår vi har för att fler ska 
utnyttja dem. Sedan pratar 
vi om att anordna något in-
för sommaren också, men 
inget är ännu helt bestämt, 
säger Thomas. 

Exakt hur styrelsen ska 
jobba för att uppmärk-
samma borgen diskuteras 
fortfarande och det återstår 
att se. 

Emma Turner
redaktion@varnamonyheter.se

Stiftelsen: 
”Glöm inte 
bort Borgen”

Elva personer  
i bilolycka
BOR

SAMMANLAGT ELVA per-
soner var inblandade 
när en minibuss och en 
personbil kolliderade på 
söndageftermiddagen, så 
att personbilen hamnade 
i diket. Nio av de berörda 
åkte i minibussen. Olyckan 

inträffade på riksväg 27 
strax söder om Bor i höjd 
med Eds gård. När larmet 
kom sades alla ha tagit sig 
ur bilarna på egen hand 
och även om ambulanser 
kallades till platsen vi-
sade det sig att ingen av de 
inblandade behövde föras 
till sjukhus. Kollisionen 
orsakade däremot vissa 
trafikstörningar på plat-
sen under en stund.

OLYCKA

Vårens sista 
tipsrunda
VÄRNAMO

DET VAR VÅRENS sista 
tipspromenad för Hjärt- och 
lungsjuka Förening i Vär-
namo i går. Flera hade nio 
rätt, därmed fick skiljefrå-
gan avgöra. Vinnare: Göte 
Wikensten, Britta Norrman, 

Kerstin Wikensten och Ker-
stin Borgfors.

Rätt tipsrad: 12x 2x1 xxx 
1. Rätta svar: Saltsjöbaden, 
62 000 kronor per kva-
dratmeter, IFK Göteborg, 
Frankrike, Tyresö, Austra-
lien, Benny Andersson, 27 
styck, Moderaterna, Bos-
ton.  Rätt svar på skiljefrå-
gan: 66 styck. Den vanns 
av Göte Wikensten.

FÖRENINGAR

DENIS DIOUKAREV, SDU:S förbundsordförande, gästade framtidskonferensen i Skillingaryd i helgen.

Foto: SVERIGEDEMOKRATERNA 

JÖNKÖPINGS LÄN

Sverigedemokraterna 
(SD) höll framtidskonfe-
rens i Skillingaryd i hel-
gen. Lokal och ort har 
hemlighållits på förhand 
på grund av de hot som 
förekommer mot partiet.

Sverigedemokraterna i länet 

har valt att inte på förhand of-

fentligt tala om var de ska hålla 

sina möten och konferenser. 

Detta på grund av de hot som 

förekommer mot partiet.
– Sedan valet har vi fått om-

kring 25 hot mot medlemmar 

i distriktet, säger Johan Nissi-

nen som är SD-politiker i Vär-

namo.
Senast förra veckan, be-

rättar Johan Nissinen, har 

en SDU:are fått ett hotsam-

tal med innebörden att han 

skulle ”knullas upp”.
– I Jönköping har vi blivit 

bombhotade inför möten.
För att få vara i fred valde 

man att hålla helgens kon-

ferens hemligt. Någonstans 

i Skillingarydstrakten hölls 

i alla fall konferensen, som 

enligt Johan Nissinen var 

mycket lyckad.
– Det var positiv och glad 

stämning med flödande idéer.
Temat för konferensen var 

nästa val. Man diskuterade 

igenom praktiska frågor kring 

valorganisationen. 

Blir det några nyheter i val-

arbetet?
– Vi kommer att satsa på att 

sätta upp tält på torget, bjuda 

på fika och snacka med folk.
SD-distriktet omfattas av 

Jönköpings län. Nytt för kom-

mande val är at man nu kom-

mer att anställa en valarbe-

tare på heltid.
– Vi har drivit allt ideellt 

innan. Men nu har vi medel 

att anställa en allt i allo i sam-

band med valrörelsen.
Det stora målet är förstås 

riksdags-, landstings-, och 

kommunvalen nästa år. Men 

innan dess är det val till Euro-

paparlamentet nästa vår och 

kyrkovalet till hösten, som SD 

i länet ska ställa upp i. 
Johan Nissinen upplever att 

intresset för Sverigedemokra-

terna blir allt större.
– Vi har 400 medlemmar i 

distriktet nu. Det är en dubb-

lering sedan vi bildade distrik-

tet 2011 och det kommer fram 

allt fler människor på stan 

som vill prata politik.

Thomas Lundh
thomas.lundh@varnamonyheter.se

Hotat SD om framtiden
”Vi har 400 medlemmar i distriktet nu. Det är 

en dubblering sedan vi bildade distriktet 2011 

och det kommer fram allt fler människor på 

stan som vill prata politik.”
JOHAN NISSINEN (SD)

VNVO
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Transport 
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Snöplig förlust 
för IFK

utbildningarnafulltecknade

Värnamo | 7
torsdag 7 februari 2013Nyhetschef Christer Nordmark  Tel 0370–30 06 00  Fax  0370–30 06 10  E-post redaktionen@varnamonyheter.se

lindex.com

G
äller t.o.m

. 19/2 –13 i butiker m
ed kosm

etik. Lokala avvikelser kan förekom
m

a.

Lumene
Excellent future day/
night cream, 
199:– st (249:– st)

Schwarzkopf
Got2b 2 sexy hairspray, 
49:50 (69:50)

Got2b rockiǹ it dry shampoo, 
59:50 (79:50)

Nivea
BB cream 5 in 1 moisturizer, 
99:– (119:–) New!
Alla eye make-up removers, 
39:50 (49:50)

Olay
Total effects day/night cream, 
119:– st (159:– st)
Total effects serum & day 
moisturizer, 
99:– (149:–) New!

Schwarzkopf
Syoss haircolor, 
59:50 (79:50)

Alla mascaror från, 79:50 st
 (99–189:–  st)

Isadora

Isadora
Jelly kiss lipstick/
Perfect powder blusher, 
99:– st (119:– st)

Lumene
Raspberry miracle lipstick, 
89:50 (119:–)
Raspberry miracle mascara, 
119:– (169:–)

Maybelline
Color tattoo eyeshadow,  
89:50 (99:–)
The rocket mascara,  
129:– (149:–) New!

VÄRNAMO

Intresset är stort för den
nya förskollärarutbild-
ning som ska starta på
Campus Värnamo till
hösten. 

Nu bjuds även grann-
kommunerna in att del-
ta.

Som VN tidigare har berättat
samarbetar Campus Värnamo
med Högskolan i Borås om en
förskollärarutbildning, i Vär-
namo.

Utbildningen riktar sig till
de som i dag är barnskötare

och vill skaffa sig kompetens
som förskollärare.

Utbildningen ska omfatta
24 platser, varav Värnamo
kommun har köpt åtta, till
barnskötare som redan i dag
är anställda av Värnamo kom-
mun.

Stort intresse
Nyligen ordnades ett infor-
mationsmöte för intresserade
blivande studenter. Det kom
ett 30-tal intresserade. De fick
information om utbildningen
och om förutsättningarna för
att gå utbildningen.

Värnamo kommun har be-
slutat om speciella villkor för

de kommunanställda barn-
skötare som går utbildningen.
Man får behålla 80 procent av
sin lön under utbildningsti-
den. Utbildningen bedrivs på
50 procent och meningen är at
man ska arbeta 50 procent
under utbildningstiden. En
del av studieuppgifterna är
kopplade till att kunna utfö-
ras på arbetsplatsen.

Grannkommuner
Av intresset att döma lär kom-
munen kunna fylla ut sina åt-
ta platser. Utöver dem är det 16
platser som vem som helst
kan söka (om man uppfyller
antagningskraven). De är inte

kopplade till att studenterna
bor på en viss ort. Nu söker
Campus samarbete med an-
dra kommuner.

– Vi har skickat inbjudan till
förvaltningscheferna i kom-
munerna i Jönköpings län
och de närliggande kommu-
nerna i Kronoberg, till en in-
formationsträff, säger Lars-
Uno Åkesson på Campus Vär-
namo.

Vad gör ni om intresset blir
jättestort?
– Då vet vi att vi kommer att
ha ett säkert underlag för att
ta in nya studenter även 2014
och 2015.

De studenter som börjar på
förskollärarutbildningen
kommer att bli modernt upp-
kopplade, för att sköta under-
visningen.

– Vi vill vara teknikoriente-
rade på Campus. De studenter
som går de tekniska utbild-
ningarna får varsin bärbar da-
tor. Förskollärarstudenterna
får varsin läsplatta.

Intresset stort för ny
utbildning på Campus

LARS-UNO ÅKESSON jobbar på Campus Värnamo med samarbetet med Högskolan.

Text och foto: 
Thomas Lundh
0370-30 06 88

thomas.lundh@varnamonyheter.se

BREDARYD 

I tisdags tävlade Breda-
ryds skola som enda
kvarvarande klass från
Värnamo kommun i
länsfinalen i Vi i fem-
man. Och det blev en
riktig rysare. 

I tisdagens länsfinal mötte
Bredaryds skola Hisingstorps-
skolan från Jönköping och det
såg länge ut som att Bredaryds
skola skulle ta hem segern. I
halvtid ledde Bredaryd med en
poäng och spänningen höll i
sig in i det sista. Inför den av-
slutande kategorin ”Stegen”

var det fortfarande jämnt med
en poängs fördel för Hising-
storpsskolan. Frågan handlade
om en geometrisk figur och
när Bredaryds skola svarade fel
och Hisingstorpsskolan rätt
var matchen avgjord. Hising-
storpsskolan vann slaget. Elev -
erna i Bredaryd var trots för-
lusten glada över resultatet.  

– De var nöjda till slut, lite
besvikna först men de insåg
sen att det var stort att ta sig
så här långt, säger klassens lä-
rare Annica Höglund. 

Vi i femman firar denna sä-
song 50 år. Frågesportspro-
grammet där femteklassare
tävlar mot varandra i kun-
skapsfrågor har sänts i Sveri-

ges Radio sedan 1963 och i tv
sedan 1970. I årets uttagning
deltog från början över 3 000
klasser och nu återstår bara
25. Annica Höglund på Breda-
ryds skola är nöjd med sin
klass.

– De är jätteduktiga. De är
bra på att koncentrera sig och
har gett varandra arbetsro
genom åren vilket har lönat
sig, säger hon. 

I går var klassen ledig för att
ta igen sig efter tävlingen. I
dag väntar en överraskning på
Bredaryds Värdshus för klas-
sen som är den första Breda-
rydsklassen på 30 år som tagit
sig så långt i tävlingen. 

Oliver Karlsson

Bredaryd förlorade i länsfinalen
JULIA TIMHAGEN och Hugo Engström tävlade för Bredaryds skola i tisdagens länsfinal. 

Foto: PER GRÄNNÖ 

JÖNKÖPING

Färre än beräknat har
tecknat frisktandvårds -
abonnemang.

Nu lockar folktandvår-
den med en gratis
undersökning för att
locka fler att skriva på. 

2010 kom folktandvården i
Jönköpings län i gång med
frisktandvårdsabonnemang,
något som då var påbörjat i de
flesta andra landsting i landet. 

Hittills har knappt 9 000 per-
soner tecknat upp sig i länet.

– Vi hade hoppats att det
skulle vara fler. Erfarenheten
från andra landsting är att en
klump anmäler sig i början
men att det sedan stannar av,
säger Lennart Jonsson, frisk-
tandvårdsansvarig i länet till-
ika klinikchef i Nässjö. 

För att locka fler erbjuder nu
folktandvåren en gratis
undersökning till alla som
tecknar abonnemang. 

Frisktandvårdsabonne-
mang innebär tandvård till
fast pris i tre år. Det vänder sig
till alla som är 20 år och äldre.
Principen är att ju bättre
tandhälsa du har, desto lägre
pris betalar du.

Patienten betalar en sum-
ma mellan 45 kronor och 990
kronor i månaden beroende
på tandstatus. Åldergruppen
30–74 år betalar någon mer. 

– Jönköpings län har bland
den bästa tandhälsan hos
barn och ungdomar i landet.
Vi vill att den bibehålls efter
det att man fyllt 20 år. Ett
frisktandvårdsabonnemang
kan motivera till att man fort-
sätter att hålla sina tänder
friska, säger Camilla Samuels-
son, tandsköterska vid folk-
tandvården i Nässjö. 

Vinner den enskilde ekono-
miskt på att teckna abonne-
mang?
– Det är inte ett betalnings-
medel utan en typ av försäk-
ring. Måste man göra en stör-
re åtgärd tjänar man på det di-
rekt, men det är aldrig någon
garanti att man gör det. Det
går inte att förutsäga vad som
ska händer tre år framåt, säger
Camilla Samuelsson. 

Sedan några månader tillba-
ka säljer folktandvården även
frisktandvårdsabonnemang
som presentkort. 

Daniel Henriksson
daniel.henriksson@jonkopingsposten.se

Folktandvården
försöker 
locka med
gratisbesök

VÄRNAMO

Värnamo Camping vill
säkra upp entrén och
bygga till fem stugor.

– Förhoppningsvis
ökar det antalet gäster,
säger ägaren Arne Ar-
vidsson.

Arne Arvidsson vill bredda
campingentrén från en till tre
filer: infart, utfart och in-
checkning. Det skulle göra det
smidigare för både camping-
gäster och utryckningsfordon
att ta sig in och ut på området,
nämner Arne Arvidsson. Han
planerar även att bygga till
fem campingstugor med wc,
dusch och pentry.

– Det är en ren standardhöj-
ning, vilket har efterfrågats av
många gäster. Du kan ju tänka
dig själv att vakna en natt och
inte behöva gå 100 meter för
att pinka, säger Arne Arvids-
son.

Kommunen har sagt ja till

bygglovet och strandskydds-
dispensen han har ansökt om.
Nu väntar länsstyrelsens defi-
nitiva beslut och Arne Arvids-
son förutsätter att han får
klartecken även därifrån. Om-
och tillbyggnationerna beräk-

nas kosta cirka en halv miljon
kronor. Arne Arvidsson hop-
pas att arbetet kommer igång
i mars och är klart till cam-
pingpremiären den 1 maj.

Daniel Sjödahl
daniel.sjodahl@varnamonyheter.se

Campingen vill bygga om

ARNE ARVIDSSON som driver Värnamo Camping vid Prostsjön vill
göra entrén till campingen säkrare och bygga till fem stugor.

Arkivbild: SAMMY STEEN

2013
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Klartmed ny 
utbildning till 
förskollärare

VÄRNAMO | Kraven på behö-righet i förskolan har ökatoch sedan 2011 har Cam-pus Värnamo försökt få tillstånd en förskollärarutbild-ning. Under fredagenundertecknades så avtaletmed den nya samarbets-partnern, Borås Högskola.
– Vi har fått förfrågning-ar från ett antal andra kom-muner som velat att vi skaha utbildningen där, berät-tade Gunilla E Magnusson,prefekt på högskolan.

Men valet föll alltså påVärnamo, som anses ha brautbildningslokaler och lik-nande synsätt. Utbildning-en drar igång till hösten ochhar 40 platser – fördelning-en mellan Borås och Värna-mo beror på var studenter-na väljer att gå. 
Föreläsningar ska hållasen dag i veckan på någonav orterna och kunna strea-

mas till den andra orten,övrig tid är självstudier ocharbetsplatsförlagd utbild-ning.

På halvfart
Utbildningen ska gå påhalvfart i tre år (helfartunder somrarna).

Det är endast de som
redan har en anställninginom förskolan, och som
jobbat på förskola i minstfem år, som kan söka.

Under första terminenvalideras deras kunskaper,så att de kan tillgodoräknasig sådant de redan lärt siggenom tidigare utbildningeller erfarenhet. Studenter-na ska arbeta kvar på sinförskola under studieperio-den – efter avtal med sinchef om lämpligt timantal –och också samarbeta medden egna förskolan i utbild-ningen. Under den första

terminens validering byterdock studenterna förskolamed varandra, för att intebehöva bli bedömda avegna kollegor.

Stort söktryck väntas
I Borås finns redan sammautbildning och till höstensantagning sökte över 200personer till de 30 platser-na. Barnskötare, fritidspe-dagoger och grundskollä-rare fanns bland de sökan-de.

Utbildningen i Värnamoär även den öppen försökande från hela landetsamt Norge och Danmark.Men Värnamo kommunhar köpt åtta av platsernasom uppdragsutbildning,de är alltså vikta för försko-lepersonal i kommunen.

”En jättemöjlighet”
Det gick inte att få någotentydigt svar på frågornahuruvida anställda i vika-riepool kunde söka. Inte

heller om uppdragsplatser-na även gällde anställda påprivata förskolor:
– Skulle det vara aktuelltfår vi ta diskussionen då,sade barn- och utbildning-schef Jan Holmqvist.
Kommunstyrelsens ord-förande Hans-Göran

Johansson (C) underteck-ande avtalet.
– Vi ser det här som enjättemöjlighet att få in enny högskola, ett nytt sam-arbete, sade han.

LENA GÄRDEMALM
lena.gardemalm@finnveden.nu

Kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C) och Martin Hellström, prorektor på Högskolan i Borås, undertecknade avta-
let om den nya utbildningen under fredagen.

Foto: Lena Gärdemalm

På Campus Värnamo startar till 
hösten en förskollärarutbildning, 
förbehållen redan yrkesverksamma.
Kommunen köper åtta av platserna.

Vi ser det här som en jättemöjlig-
het att få in en ny högskola, ett
nytt samarbete.

2013
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Familj S-märkt ombudsman
SKILLINGARYD | Annelie Borgström är metallombudsman och S-

politiker från Skillingaryd. Hennes förebild är Torsten Sjödahl

i Värnamo, före detta ordförande i IF Metall, som skapade go-

da förutsättningar för kvinnorna i facket. SIDAN 8

Nöje Friska Viljor släpper nytt
VÄRNAMO | Värnamobördiga Jocke Svenningsson och Daniel Johans-

son, i musiksammanhang kända som Friska Viljor, släpper ett nytt al-

bum i dagarna. De beskriver själva att deras sound blivit mer polerat

och välkammat. Snart åker de ut på turné. SIDAN 18

TISDAG 15 JANUARI 2013

DAGENS INSÄNDARE

”För 2013 önskar jag att GGVV-regionen

blir en av de bästa i att ge personal inom

såväl landsting som kommun

autismspecifik kompetens.”
MARIA GRIMSTÅHL

SIDAN 4

GNOSJÖ | En stor mängd mediciner som i

fel händer kan vara livsfarliga stals vid ett

inbrott på Gnosjö vårdcentral natten till

i går. Låsta utrymmen på vårdcentralen

länsades på preparat som sömnmedel, lug-

nande tabletter och morfinmedicin. Men

på förmiddagen kunde tre misstänkta gär-

ningsmän gripas i Gnosjö.
Åtminstone delar av den stulna medici-

nen ska enligt polisen ha återfunnits i

samband med gripandena. De tre miss-

tänkta männen är i 25–30-årsåldern och

hemmahörande i Gnosjö. Två av dem an-

hölls misstänkta för brottet i går eftermid-

dag. SIDAN 13

MATTIAS OLOFSSON OCH MARCUS ÖHRBOM är bra exempel på att studier lönar sig. Nu jobbar de som maskinkonstruktörer på Rapid Granulator i Bredaryd. Foto: CHRISTER GALLNEBY

BREDARYD |Bröderna Mattias Olofsson och

Marcus Öhrbom vågade satsa på studier när

de varslades . Efter två år på Campus 3D-ut-

bildning i Värnamo fick de jobb direkt.

– Det är roligt att få jobba med något

som man har utbildat sig till. Det är

inte alla förunnat, säger Marcus Öhr-

bom.

De delar med sig av sina bästa tips till

dem som funderar på att satsa på vuxen-

utbildning.
SIDAN 7

Tre män gripna för stöld
av livsfarliga mediciner

Utbildning lyckad satsning för bröder
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Svenska vädertoppen i söndags

Jobb finns – utomlands
VÄRNAMO | Arbetsförmedlingen anordnar en mässa för

arbetslösa ungdomar med fokus på jobb utomlands.

Ungdomsarbetslösheten är i dag hög i Värnamoregio-

nen och få ungdomar tänker på möjligheterna som

finns utanför landets gränser.
– Detta är en jättesatsning vi gör och det är viktigt

att ungdomarna ser det, att de ser att det händer något

för dem. Det är rejäla möjligheter att hitta jobb med det

goda anseendet svenska ungdomar har utomlands, sä-

ger arbetsförmedlingens chef i Värnamo, Heidi Skov

Ragnar.
SIDAN 6

ROB FLORIS och Heidi Skov Ragnar. 
Foto: CHRISTER GALLNEBY

LOKALT

Ingen vill bli skolläkare
VÄRNAMO | Inte en enda sökande har Värnamo kom-

mun fått till tjänsten som skolläkare efter Kjell Rydh,

som gått i pension. Själv tror han att neddragningen av

tjänsten till 50 procent kan vara en aspekt som låter

mindre lockande. Förklaringen till neddragningen är

enligt skolhälsochefen Birgitta Petersson att vissa ar-

betsuppgifter ska föras över till en ny tjänst som sam-

ordnande skolsköterska. För skolläkare kan hon tänka

sig andra alternativ såsom att vända sig till privat vård-

central, bemanningsföretag eller samverkan med an-

dra kommuner.
SIDAN 5

Kulturhus blir konsthall
GISLAVED |Kulturhuset Borgen föreslås bli Gislaveds

konsthall. Samtidigt håller konstintendenten Jonas

Nilsson på att renodla verksamheten i huset. 

– I dag är det oklart vad huset innehåller. Vad kan vi

göra för att få huset aktivare och för att fler människor

ska upptäcka det.
Hans inriktning är att lyfta fram och satsa på bild-

konsten och då blir namnet Gislaved konsthall en varu-

deklaration som talar om var den finns och vad den

innehåller.
SIDAN 11

Bygglovet inte avgjort
SKILLINGARYD |Detaljplanen för området överklagades

ända upp till regeringsrätten. Nu har en av de plane-

rade nio villorna längs Kaffegatan i Skillingaryd fått

sitt bygglov överklagat. Men detta sätter inte stopp för

bygget, som enligt kommunen fortsätter enligt tidspla-

nen samtidigt som länsstyrelsen behandlar överkla-

gandet.
SIDAN 12

ARBETE OCH EKONOMI

Antalet arbetslösa ökar
JÖNKÖPINGS LÄN | Antalet arbetslösa i Jönköpings län

ökar. Tillsammans med Kronobergs län har ökningen

varit störst i landet under förra året.

Håkan Gustafsson, arbetsförmedlingschef i Jönkö-

ping, säger att det stämmer med erfarenheten från ti-

digare lågkonjunkturer.
– I och med att vårt län är så industriberoende har

det slagit till fortare hos oss, säger han. SIDAN 10

SPORT

IFK får ny målvakt
VÄRNAMO |Det blir 19-årige Andreas Linde från Hel-

singborgs IF som kommer att axla rollen som ny mål-

vakt i IFK. Han har i dagsläget kontrakt med HIF och

kommer på lån under ett år till Värnamoklubben innan

han väntas återvända till Helsingborg. Linde har bland

annat varit uttagen till flera juniorlandskamper och

även tränat tillsammans med allsvenska HIF:s a-lag de

senaste två säsongerna.
– Det är en av Sveriges mest lovande målvakter, säger

IFK Värnamos ordförande Kaj Larsson. SIDAN 14

Inga åtgärder trots tillbud
VÄRNAMO | Ett persontåg och ett godståg var sekunder

från att krocka vid bangården i Värnamo i somras. Tra-

fikverkets utredning kring tillbudet föreslår att auto-

matiskt tågstopp, ATC, installeras, men det kommer att

dröja.
– Det ligger som en möjlig åtgärd, men det finns inte

i våra planer. Det är en väldigt stor åtgärd och vi vet in-

te när det kan bli av, säger Annika Caniki, enhetschef

inom underhållssidan på Trafikverket. SIDAN 5
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”Kulturskola” för teknikenMålet: 2018 ska Teknikcentret/Komtek vara känt och nationellt 
VÄRNAMO Tek-nikutmaningar på både skoltid och fri-tid. Det kan kommu-nens unga 6-16 år få när Campus drar i gång Teknikcenter/Komtek och får tekni-kens egen variant av kulturskolan. Målet: Känt nationellt tek-nikcenter 2018.

– Det har gått mycket for-tare än jag hade förväntat mig! Vi drar i gång i mars och till hösten ska vi köra för fullt, säger en glad Niclas Stensson, verksamhetsleda-re för Teknikcenter/Komtek på Campus.
– Vi ska inte göra något halvdant och tiden var mo-gen nu, säger han om att efter många års tal om bris-ten på tekniskt kvalificerad arbetskraft till bygdens företag äntligen på allvar kunna locka den unga ge-nerationen.

På skoltid och fritidSom namnet antyder består verksamheten av två delar: Teknikcenter och Kom-tek. Centret finansieras av kommunen och är en verk-samhet som ska bedrivas på skoltid, riktad till både elever och lärare. Komtek (kommunal teknik- och en-treprenörskola) får pengar via Skolverket och fungerar ungefär som kulturskolan fast med teknikundervis-ning - på fritiden för den som är intresserad. 19 Kom-

tek har hittills vuxit upp i landet under tio år.
Nappade på fabrikenDet som gör Niclas Stensson extra glad är att en del av motiveringen till att Cam-pus fick pengar till Komtek var konceptet Gummifabri-

ken, det vill säga att alla de olika verksamheterna i hu-set kan bidra och skapa sy-nergieffekter i satsningen.– Det här är Gummifabri-kens första stora gemen-samma projekt! konstaterar han.
3D-teknik tycker Niclas 

Stensson var en given del på Teknikcenter/Komtek, eftersom det redan finns på Campus. Till detta har man lagt ett Lego Education Center (datorstyrda legoro-botar) och en del man kall-lar Skapa för att uppmuntra kreativitet. Fyra pilotgrup-

per med unga 6 - 16 år har i pilotgrupper fått testa upp-lägget. Marknadsföring av verksamheten tror Niclas Stensson knappt behövs.– När jag sökte intresse-rade grupper fick jag tjugo svar direkt!
– Över förväntan, säger 

han om hur testet har gått.Eleverna har varit så in-spirerade att vissa knappt haft ro att äta lunch.

Leena Niskanen
0370–300 661leena.niskanen@varnamonyheter.se

Niclas Stensson på Campus ser fram att dra i gång Teknikcenter/Komtek senast vid påsklovet. Då kan det bli fler exempel som denna datorstyrda kroko-

dil hångerelever skapat. 

Foto: CHRISTER GALLNEBY 

Fängelse för sedelskojareJÖNKÖPING Fyra personer som stått inför rätta i Malmö döms för grovt bedrä-geri och penningför-falskning. Flera bu-tiker i Vätterbygden drabbades av bedra-garna.
I ett mangelrum, i en källa-re under ett flerfamiljshus tillverkades stora mäng-der falska tusenlappar. De falska sedlarna, som kom från sedelpressen bestå-ende av en vanlig färg-laserskrivare, dök sedan upp på flera orter runt om i landet - från Gävle i norr till Trelleborg i söder. Buti-ker i Jönköping, Huskvar-na, Bankeryd och Värnamo drabbades av falskmyntar-ligan som stått inför rätta i Malmö tingsrätt.En 48-årig man som pe-kats ut som ligans ledare döms till fängelse i två år och sex månader för pen-

ningförfalskning och brott mot vapenlagen. Han ska även betala dryga skade-stånd till de drabbade. En man i 30-årsåldern döms till fängelse i nio må-nader för grovt bedrägeri. Två kvinnor i 20-årsåldern 

får villkorliga domar för grovt bedrägeri. Polisen kom ligan på spåren efter en längre tids spaning.
Erik Berger

036 - 30 40 37erik.berger@jonkopingsposten.se

 De falska sedlarna, som kom från sedelpressen bestå-
ende av en vanlig färglaserskrivare, såg äkta ut, precis som 
sedeln på bilden. 

Foto: PÄR GRÄNNÖ 

Korpens tipspromenadVÄRNAMO I söndags var det 45 personer som del-tog i Korpens tipsprome-nad i Apladalen. Utslags-frågan fick utse resultat-listan även denna gång. Vinnare med tolv rätt blev Ulla Rydberg, elva rätt och på andra plats kom Inger Malmqvist och tätt däref-ter på lika många poäng kom Anders Engqvist.

Rätt svar: 1: Alcatraz-fängelset, 2: Efter vem som har namnsdag, 3: Jo-han Olsson, 4: Utan förare, 5: Brazuca, 6: Björnjätten Beorn, 7: 97 män resp. 13 kvinnor, 8: Joachim Gauck, 9:36, 10: Birger Sjöberg, 11: Piratskatt, 12: Uruguay.
Rätt Rad: X11 122 122 X21Skiljefrågan: 129 st

Grötfest hos PROBREDARYD Bredaryds PRO kunde hälsa ett 100-tal medlemmar välkomna till den traditionella grötfesten i Bygdegården i måndags eftermiddag. En ny medlem hälsa-des välkommen och 

vice ordföranden Ingalill Gustavsson informerade om vårens studiecirklar och andra aktiviteter. Bob Calvertz duo svarade för underhållningen och det blev många sköna dans-bandslåtar till kaffet.

Rattfyllerist körde in i polisbilKALMAR En misstänkt rattfyllerist togs på bar gärning sent på mån-dagseftermiddagen i Kalmar.
När en polisbil lade sig framför den miss-tänkta kvinnans bil för 

att försöka stoppa henne körde hon in i baken på polisbilen.
Kvinnan fördes först till sjukhus för provtag-ning och därefter till polisstationen för till-nyktring. (TT)

Svanar brända till döds
MÖNSTERÅS Två döda svanar har blivit ett ärende för polisen i Kal-mar län.

Det var i söndags som svanarna hittades döda i trakterna kring Fliseryd utanför Mönsterås. På platsen hittades också en snara som eventuellt har använts för att fånga in dem, skriver lokala me-dier.
– Svanarna verkar ha blivit indränkta med en brännbar vätska och se-dan har någon tänt på, det var en svag bensinliknan-de lukt på platsen, säger Christer Karlsson, vaktha-vande befäl vid polisen i Kalmar län, till TT.Ingen misstänkt är gripen för händelsen som rubriceras som djurplå-geri. (TT)

Syns du inte, finns du intemen även med en så här liten annons kan du synas, som synes
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Gustavs skogsdröm
RYDAHOLM   |  Gustav Hilding, 90 år i morgon, för-

verkligade drömmen om en egen skog. SIDAN A14

Niclas Stensson på Campus drar i gång Teknikcenter/Komtek senast vid påsklovet - teknik för unga både på skoltid och fritid. Foto: CHRISTER GALLNEBY 

SIDAN A7Drar i gång ”kulturskola” för tekniken

Knut satte punkt 
för julfi randet
VÄRNAMO  |  Knutsdan-
serna runt om i GGVV-re-
gionen lockade mängder 
med folk. 

SIDAN A4, A11, A13 OCH B1

Nytt förslag för 
industrimuseum
GNOSJÖ  |  Politiskt 
samarbete över block-
gränserna hör inte till 
vanligheten. I Gnosjö har 
politikerna Sulo Koppelo 
(S) och Folke Johansson 
(M) gått steget längre och 
har skrivit en motion för 
att få till en utbyggnad av 

Gåröströms industrimu-
seum. SIDAN A12

300 procent högre hyra
Campus byte av lokaler ökar kommunens kostnader rejält

VÄRNAMO  |  Hyran för Campus Värnamo öka-

de från drygt 700 000 kronor till drygt 5,3 miljo-

ner kronor i samband med att man fl yttade in i 

de nya lokalerna i Gummifabriken.

Tidigare hyrde man i Gummifabrikens gamla 

kontorsdel. Nu har man fl yttat in i de nyrenove-

rade lokalerna i den gamla fabriksdelen.
SIDAN A3

Styrelse slår tillbaka
VÄRNAMO  |  En chockad styrelse i Gummifabriken 

vägrar bli syndabocken för oredan. SIDAN A3

Åminne-festival 
blir inte av i år
ÅMINNE  |  Det blir inget 
av med den årliga mu-
sikfestivalen i Åminne i 
sommar.

– De senaste åren har vi 
haft svårt att få ekonomin 

att gå ihop, säger fören-
ingens ordförande Bo 
Nilsson. SIDAN A4

Grundad 1930
En del av HallpressenVärnamo Nyheter
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INNEHÅLL   Värnamo A3–A7
A10-A11 A12-A13 B1–B3 B12-B15

Hon vän-
der och ser 
på mig som 
om jag hade kastat 

ut hennes handväs-

ka från Åbron.
HENRIK HULTQVIST, 
SPORTREDAKTÖR

SIDAN B6

SPORTKRÖNIKA

En del av HallpressenVärnamo Nyheter
TISDAG 14 JANUARI 2014 NR 7  |  VECKA 03  |  PRIS 20 KR
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MÅLET: KÄNT NATIONELLT TEKNIKCENTER 2018
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lördag 22 februari 2014

Drograttfylla 
på länsväg 153
BREDARYD Vid en kon-
troll på länsväg 153 ut-
anför Bredaryd träffade 
polisen på en bilförare 
i onsdags eftermiddag 
som visade tecken på att 
vara påverkad av narko-
tika. 

Mannen är misstänkt 
för rattfylleri under på-
verkan av narkotika och 
för narkotikabrott för eget 
bruk, enligt polisen.

Årsmöte i LRF
FRYELE Fryele-Nydala 
LRF har hållit årsmöte 
i Råhults missionshus 
med ett 30-tal närvarande 
medlemmar. Till styrelsen 
valdes Peter Feurst som 
ordförande och Jänny Ek-
wall, Lennart Arvidsson, 
Gustav Karlsson och Axel 
Ivansson som ledamöter. 
Mats Karlsson, Göran 
Karlsson och Lennart 
Ivansson avtackades med 
blommor.

Till de aktiviteter som 
ordnats under året hör 
fisketävling på Rusken 
och studiebesök i en ny-
byggd robotladugård.

Efter årsmötesför-
handlingarna servera-
des smörgåstårta och 
kaffe. Kvällen avslutades 
med visning av filmen 
Lant- och jordbruk under 
1900-talet.

Ljus vecka på Campus
- sprider kunskap och är kick-off för ny unik utbildning
VÄRNAMO Det skul-
le bli en ny kurs inom 
belysning för bygg- 
och fastighetsbran-
schen, men det blev 
till slut en hel belys-
ningsvecka på Cam-
pus med start nästa 
torsdag.

– Belysning berör 
ju alla, säger utbild-
ningsansvariga Cinna 
Adanko.

Under drygt 1,5 års tid har 
Cinna Adanko planerat för 
en ny utbildning om god, 
energieffektiv belysning 
för folk inom bygg- och 
fastighetsbranschen med 
stöd av bland annat Ener-
gimyndigheten. I slutet av 
mars är det dags att dra i 
gång kursen med delta-
gare från olika delar av 
landet. 

– Den är unik i Sverige 
och framtagen på bran-
schens begäran, påpekar 
hon.

Hon förklarar att bran-
schen har många yrkes-
kategorier som kommer i 
kontakt med frågor om be-

lysning, men en kravspe-
cifikation på belysning är 
inte alltid så lätt att göra.

Ljuset rör alla
– Ögat är fantastiskt och 
det är individuellt hur 
man upplever belysning, 
säger hon och påpekar att 
belysning rör alltifrån ar-
betsmiljö till trötthetssyn-
drom och bländning.

Kursstarten ville hon 
markera med en temadag 
för branschen. Så varför 
inte allmänheten också på 
kvällen? Belysning rör ju 
alla. Cinna kontaktade En-
ergimyndigheten, som för-
ra året skapade en ny, egen 
belysningsutställning.

Utställning sju dagar
Plötsligt hade hon en 
veckas utställning precis 
lagom innan Gummifabri-
ken invigs.

– Då ville vi ha så myck-
et aktiviteter som möjligt 
och bjuda in många olika 
kategorier, industri, butik, 
äldre, barn, allmänheten 
och så vidare, säger Cinna 
Adanko.

Det landade i ett vecko-
långt program, som drar 
i gång på torsdag då re-

presentanter från Energi-
myndigheten och Lunds 
universitet kommer till 
Gummifabriken under den 
första temadagen.

Till temadagarna har 
Cinna Adanko kunnigt 
folk i ämnet att tala kring 
belysning ur olika per-

spektiv, bland annat Peter 
Bennich, som ofta syns i 
morgonsoffor i tv när det 
ska pratas ny belysning.

För att dessutom skapa 
mer långsiktiga effekter 
lokalt av veckan har hon 
också bland annat knu-
tit till sig det pilotprojekt 

kring energieffektivise-
ring som under våren ska 
dra i gång inom förskolan i 
kommunen. 40 förskolepe-
dagoger ska få en temadag 
om belysning.

Leena Niskanen
0370–300 661

leena.niskanen@varnamonyheter.se

Cinna Adankos arbete för en ny, unik kurs och en temadag inom god, energieffektiv belys-
ning blev till slut en hel belysningsvecka på Campus. Foto: CHRISTER GALLNEBY 

Första värmepumpen med både 10 års 
trygghetsgaranti och Energyfl ex.

Alla CTCs nya värmepumpar har 10 års trygghetsgaranti. Och 
bäst av allt: en garanti vi är ensamma om.

Precis som med Energyfl ex – friheten för dig att när som 
helst enkelt kunna koppla på sol, kamin, ved, pellets eller pool.

Kontakta din närmaste CTC-installatör för en egen kalkyl 
med Sveriges mest sålda värmepump för luft/vatten CTC EcoAir 
eller  Sveriges effektivaste bergvärmepump med pekskärm 
CTC EcoHeat. www.ctc.se.
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ANDERSTORP AMBO VVS 070-668 34 03 BREDARYD IVANSSONS EL & KYLSERVICE 0371-712 82 HABO HABO RÖR 036-401 64 HJO BAD & VÄRME/HJO VVS 0503-310 82 HUSKVARNA KNUT 
SVENSSONS RÖR 036-13 08 51, STÅHLGRENS VVS 036-14 16 29 JÖNKÖPING JÖNKÖPINGS RÖRTJÄNST 036-36 65 10, RONNYS VVS & ENENRGISERVICE 036-31 32 40 LEKERYD THORÉNS 
VÄRME & RÖRSERVICE 073-357 29 33 LJUNGBY RÖRCENTER 0372-168 89 REFTELE STENSHOLM VVS 070-368 70 30 SKILLINGARYD GRUNDITZ RÖR 0370-709 86 URSHULT EGON 
KARLSSON RÖR 0477-203 53 VÄRNAMO JOCHNICKS RÖR 0370-152 00 VÄXJÖ/HOVMANTORP RÖRKOMPANIET 0470-77 30 90
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Misstanke om
narkotikabrott
VÄRNAMO En man, som verkade vara påverkad av narkotika, påträffades på Gränsgatan i Värnamo i tors-dags kväll. Man tog prov på honom. Han visade sig också ha narkotikaklassade tablet-ter på sig. Mannen är miss-tänkt för narkotikabrott eget bruk och innehav av narkotika. 

De tror på fabriken
”Det är såna här grejer som Värnamo behöver”VÄRNAMO Gummi-fabriken är precis vad Värnamo behöver. Det tycker flera tonåring-ar som Värnamo Ny-heter pratade med i går när det var ungdo-marnas kväll i Gum-mifabriken.

De 14 killar och tjejer i ton-åren som VN träffade i går tror stenhårt på Gummi-fabriken med biosalonger och konsertlokaler. – Det finns ju inget att göra i Värnamo nu, man måste åka till andra städer om man ska hitta på något, sa flera av dem.
Gummifabriken byggs för ungdomarna och fram-tiden. Det är i alla fall det budskap som politikerna i Värnamo försöker trumma in.

Och i går var det ungdo-marna som stod i fokus. På kvällen bjöds det på kon-serter på plan 3 i Väveriet. Där uppträdde den vid det här laget så omtalade hip-hopartisten Dani M.
Vetgiriga ungdomarRedan på eftermiddagen fick fyra vetgiriga tonår-ingar ta sig en titt på Gum-mifabrikens första etapp.Felicia Petersson, Arlin-da Sokoli, Dennis Fransson och Daisy Daneshpip är i 16-17-årsåldern och går på Finnvedens Gymnasium. De visades runt av Luis Gonzales, projektledare för invigningskvällen. Han vi-sade Campus och de delar som rör Värnamo Närings-liv. 
– Ungdomar som startar UF-företag kan få lokaler här, sa Luis Gonzales.

Vill att unga stannarDessutom berättade han om biosalongerna, livesce-nen, teatersalongen och restaurangen som plane-ras för etapp 2. 
– Vi vill ju att ungdomar ska stanna i Värnamo och plugga, starta företag och ägna sig åt kultur här, för-klarade Luis Gonzales för tonåringarna.

Efter en timmes visning och information utbrast 16-årige Dennis Fransson:– Det är såna här grejer som Värnamo behöver.  – Ja, det här låter väldigt bra. Det låter som en ung-domssatsning som Vär-namo behöver. Det finns inte så mycket i Värnamo att göra annars, la Felicia Petersson till.
– Man känner sig ofta utanför i Värnamo om man inte är med i en fri-kyrka. Om man ska gå på bio eller hitta på nå-got måste man ju åka till Växjö eller Jönköping, sa Arlinda Sokoli. 

Blir bra
Alla utom Dennis har pla-ner på att flytta till andra städer. 

Men frågan är om de tror att Gummifabriken kan få ungdomar att stanna i Vär-namo.
– Vi kommer inte vara unga så länge till, men jag tror att Gummifabriken kan få en del som är yngre än oss att stanna i Värna-mo, sa Daisy Daneshpip.Lite senare på dagen vid 18-tiden, precis vid insläppet till förfesten på Gummifabriken, träffade VN två gäng med tio kil-lar och tjejer i 16-17-års-åldern. 

De är alla helt inne på att Gummifabriken är en bra satsning. 
– Jag tror det behövs. Det finns ju inget att göra i Värnamo, på helgerna går vi bara runt utomhus och sitter på parkbänkar, 

berättade Natalie Jörgen-sen.
– Det är många som läm-nar Värnamo för att det är så tråkigt, sa Kristina Sagi.– Jag tror att det kan få ungdomar att stanna i Värnamo, fortsatte Fhilip Blomquist.

– Gummifabriken kom-mer bli bra när det är klart, hoppas Albert Jo-nasson.

Daisy Daneshpip, Felicia Petersson och Dennis Fransson är övertygade om att Gummifabriken är en bra satsning för 
Värnamo.

Johanna Arulf, Malin Andersson, Kristina Sagi, Natalie Jörgensen och Nadine Cigel.             Foto: HANS NILSSON
Fhilip Blomquist, Albert Jonasson, Catja Viheriäinen, Dennis Karlsson och William Claesson.      Foto: HANS NILSSON

Misshandel 
VÄRNAMO KOMMUN En man och en kvinna, som lever i en relation, råkade i gräl. Det ledde till att man-nen slog kvinnan i ansik-tet. Hon anmälde händel-sen till polisen. Mannen är misstänkt för misshandel. 

Reumatiker 
höll årsmöte
VÄRNAMO Värnamo Reu-matikerförening har haft årsmöte i Värnamo för-samlingshem. PRO-kören underhöll med sång. Pa-rentation följde därefter. Årsmötesförhandlingarna leddes av vice distrikts-ordförande Elly Jonsson. Till ordförande valdes Lennarth Wiklund. Lena Roupé och Kerstin Wik-lund valdes valdes som ledamöter, kvarstår i sty-relsen gör Birgitta Jonson, Laila Olofsson och Yvonne Svensson. Årsmötet av slu-tades med kaffe och tårta och sång av PRO-kören.

Text: 
Hans Nilsson

0370-30 06 00
hans.nilsson@varnamonyheter.se

Foto: 
Christer Gallneby

0370-30 06 72
christer.gallneby@varnamonyheter.se

MEGALOPPIS PÅ ELMIA 29-30 MARSboka din plats redan idag påwww.ontheflea.se/jonkoping

Golfkurs på Lanna GK
För mer info: 
0370-833 38 

www.lannagk.se

Installation av 
smarta larm. 
Svante Lundgren
070-570 13 17
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Forskning på Campus?
- samtal pågår mellan Värnamo, Borås och Göteborg
VÄRNAMO Campus 
Värnamo diskuterar 
forskning i samarbete 
med Borås högskola 
och Göteborgs univer-
sitet. Tanken är forsk-
ning kring om dator-
användningen i sko-
lan verkligen bidrar 
till den grund man 
vill ge elever för fram-
tiden.
Campus Värnamo bedri-
ver sedan en tid tillbaka 
förskollärarutbildning i 
samarbete med högskolan 
i Borås.

– Att vi visade ett stort 
intresse för forskning var 
ett av skälen till att Borås 
valde oss, säger Lars-Uno 
Åkesson, teknik- och kom-
petensakademiansvarig 
på Campus.

IT i skolan
Det innebär att när man 
nu fått i gång utbildning-
en har gått vidare med 
samtal om forskningspro-
jekt inom det som kallas 
literacy.

– Traditionellt sett har 
det handlat om att läsa, 
räkna och skriva. 

– Nu vill man bredda det 
och forska om digital lite-
racy, säger Lars-Uno Åkes-
son.

Hur IT används
– Det kan låta lite flum-
migt, men det handlar om 
hur IT påverkar skolans 

verksamhet och elevernas 
framtid.

Han talar om att inte va-
ra digital invandrare utan 
digital inföding.

– Sverige är världsbäst 
på att få ut IT-utrustning i 
skolorna, men dåligt på att 
använda den. 

– Det blir dyra block och 
pennor.

Man vill alltså titta på 
om skolan verkligen an-
vänder datorer på ett sätt 
som lägger en grund elev-
erna har praktisk nytta av 
i framtiden.

Titta på tonåren
De tankar man diskuterar 
och skissar på handlar inte 
i första hand om förskolan 
utan om datoranvänd-
ningen för tonåringar i 
skolans värld.

– Det är där man har sat-
sat mest på datorer hittills 
i Värnamo, men förskolan 
ska också finnas med, sä-
ger Lars-Uno Åkesson.

– Det är jättespännande. 
Jag ser stora utvecklings-
möjligheter i det här, sä-
ger Jan Holmqvist, chef 
för kommunens barn- och 
utbildningsförvaltning.

– Vi kan få mer forsk-
ningsanknuten kompe-
tensutveckling, konstate-
rar han.

Han hoppas att man 
framåt sommaren ska ha 

nått en avsiktsförklaring, 
vilket i sin tur innebär att 
man enas om att arbeta vi-
dare med att söka pengar 
till att finansiera sådan 
forskning.

Även Göteborg
Lars-Uno Åkesson gläder 
sig också åt att man fått 
med Göteborgs universi-
tet och professor Berner 

Lindström, som blivit ex-
pert på IT-användning i 
skolan och har en hel del 
att säga om att den kan 
förbättras.

– Att jag driver detta 
hårt handlar om att vi 
vill få en fortsättning på 
förskollärarutbildningen 
med en ny start hösten 
2015, förklarar Lars-Uno 
Åkesson.

– Vi är väldigt överens, 
säger Jan Holmqvist om 
de tre parternas överlägg-
ningar så här långt.

”Jättespännande!” säger Lars-Uno Åkesson om samtalen han hoppas ska leda till att Campus involveras i forskning 
med Borås högskola och Göteborgs universitet. Foto: THOMAS LUNDH 

”Sverige är världs-
bäst på att få ut 
IT-utrustning i sko-
lorna, men dåligt på 
att använda den. Det 
blir dyra block och 
pennor.”

LARS-UNO ÅKESSON

Han vill se forskning inom socialtjänsten
VÄRNAMO Praktik-
nära forskning inom 
socialtjänst är nå-
got medborgarchefen 
Bengt Einarsson gär-
na också skulle vilja 
se på Campus.
– Det förutsätter natur-
ligtvis ett samarbete med 
Campus. Högskolan kan 
bredda sin verksamhet, 
säger Bengt Einarsson om 
sina forskningstankar.

Han har själv än så länge 
bara väckt frågan hos Len-
nart Svensson, professor 
vid Linköpings univer-
sitet, som arbetar med 
praktiknära forskning på 
högskolor.

– Min idé handlar om 
praktiknära forskning in-
om socialtjänstområdet så 
att man bättre ska kunna 
nyttja det lokalt, förklarar 
Bengt Einarsson.

Ut lokalt
– Då tänker jag mycket på 
samarbete med den lokala 
verksamheten, att man 

jobbar tillsammans. Det 
behöver kanske ske på GG-
VV-basis.

Han betonar att den 
forskning som redan be-
drivs är bra, men att den 
behöver föras ut på lokal 
nivå.

– Fourum är mest inrik-
tat mot akademierna.

Utveckla vidare
Regionförbundets Fou-
rum arbetar med att ut-
veckla kvaliteten inom so-
cialtjänsten i Jönköpings 
län. 

Där håller Lennart 
Svensson just nu på med 
en utvärdering av verk-
samheten och ska så små-
ningom lägga fram tankar 
om hur fortsättningen ska 
se ut. 

Det är i det samman-
hanget Bengt Einarsson 
fört fram tankarna om att 
koppla forskning på områ-
det till Campus Värnamo.

Forskningsledarskap
– Jag vet inte exakt hur 
det skulle gå till, men man 

kanske kunde disponera 
en del av FoU-ledarkapa-
citeten för att forska in-
om till exempel barn och 

missbruk kopplat till so-
cialtjänsten, säger Bengt 
Einarsson.

Lennart Svensson i Lin-

köping ställer sig inte 
negativ till sådana tan-
kar och påpekar att han 
själv tidigare varit med 

och byggt upp en mindre 
forskningsverksamhet i 
Söderhamn. Det gav inga 
nya jobb, men pedagogisk 
utveckling.

Underifrån
Han betonar dock att alla 
sådana satsningar måste 
vara initiativ underifrån 
och inte en byråkratisk 
produkt, som inte håller i 
längden. De områden man 
satsar på ska gärna ha en 
tradition i bygden.

Det måste alltså finnas 
en tydlig lokal förankring 
och personer som skulle 
tycka detta vore spännan-
de att jobba med. En egen 
enhet är inte att tänka på, 
men däremot att ingå i ett 
nätverk kopplat till större 
högskolor.

Det gäller att hitta for-
mer att samverka.

– Då kan man ha några 
doktorander som gör den 
här empirin, säger han.

Leena Niskanen
0370–300 661

leena.niskanen@varnamonyheter.se

Medborgarchef Bengt Einarsson skulle vilja se praktiknära forskning inom socialtjänst 
på Campus i Värnamo. Foto: CHRISTIAN ANDERSSON

Text: 
Leena Niskanen

0370-30 06 61
leena.niskanen@varnamonyheter.se
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3D-kafé lanseras
– 3D-printing är en grej 
som hajpar just nu. Vi har 
jobbat med det i Anders-
torp sedan 1996 och på nå-
got sätt ville vi förmedla 
till ungdomar hur häftig 
tekniken är, säger initia-
tivtagaren Kenny Johans-
son, vd på Acron.

Enligt honom finns 
inget liknande tidigare. 
På en mässa såg han hur 
ungdomar flockades kring 
maskiner som byggde 3D-
modeller.

– Då tänkte jag att man 
kanske kunde skapa nå-
gon form av mötesplats 
där man kunde bygga sina 
egna modeller till en vettig 
kostnad.

Men var? Lösningen blev 
ett samarbete med Campus 
Värnamo som står för lo-

kaler och ett tiotal datorer 
med mjukvara, medan ma-
skinleverantörer kommer 
att bistå med maskiner.

Inga förkunskaper
Förutom att rita egna mo-
deller och skriva ut dem 
ska besökarna kunna 
lyssna på föreläsningar, 
delta i workshops och 
diskutera den senaste 3D-
tekniken med experter 
på plats. Några särskilda 
förkunskaper krävs inte, 
den första kvällen blir det 
en grundläggande genom-
gång av den teknik som 
används.

Och det är förvisso inte 
bara ungdomar som är väl-
komna. Den nedre ålders-
gränsen är 16 år, någon 
övre finns inte:

– Vi vänder oss till alla 
som gillar att uppfinna, 
tillverka prototyper och 
modeller, men även mer 
allmänt teknikintresse-
rade. Vi hoppas få till ett 
forum där folk kan träffas, 
snacka ihop sig och byta 
erfarenheter.

Fått förfrågningar
3D-kaféet är ett pilotpro-
jekt som ska äga rum tre 
kvällar i höst, med start 
den 23 september, i tek-
nikcenters lokaler i Gum-
mifabriken. Slår det väl ut 
är Kenny Johansson inte 
främmande för en perma-
nent lösning:

– Det vore ju en dröm. 
Vi har redan fått förfråg-
ningar om att köra det här 
som ett koncept på mässor 
och som en tvådagarskon-
ferens i Norge. Ett företag 
i Halmstad är intresserat 
och vi kommer att åka dit 
med exakt samma upp-
lägg som i Värnamo.

Lena Gärdemalm

VÄRNAMO Ta en fika, skapa egna cad-model-
ler och skriva ut dem i 3D. Det kommer man 

att kunna göra på ett nytt kvällskafé i Gummi-
fabriken.
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Feminism
utan socialism

Ett samtal om jämställdhet
och liberal feminism
med Anna Mårtensson (FP).

Bernts Konditori,  
Smålandsstenar
Onsdag 10 september kl 18:30

Lokala folkpartiföreträdare på 
plats för att svara på dina frågor!

Vi bjuder på fika!
Välkommen

J Ö N K Ö P I N G S  L Ä N

EN JÄMLIK 
OCH SOLIDARISK

SJUKVÅRD.
RÖSTA PÅ

14 SEPTEMBER

Marcus 
Eskdahl 
och Carina 
Ödebrink, 
kandidater till 
Regionrådet.

Tel: 0393-22070     0735-450390
Wellrest AB, Krängshult Nybygget, 567 91 Vaggeryd

Ge oss ditt förtroende

och vi blir din röst i politiken!
Vi prioriterar personalpolitiken, äldreomsorgen, 

stopp för exploateringen av Hjortsjön,
ett samhälle med mångfald.

Vänsterpartiet 
Vaggeryd
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Kultur ska lyfta länet
Campus Värnamo kan bli utbildningsnod
JÖNKÖPINGS LÄN 
En unik kulturell ut-
bildning blir ett lyft 
för hela länet. Det var 
gruppen som i går 
samlades på stadsbib-
lioteket i Jönköping 
överens om. Men vad 
som blir förverkligat 
är oklart.
Gruppen bestod av repre-
sentanter för regionför-
bundet, i form av Britt 
Wennerström, och Jön-
köpings kommun; kom-
munalråd Anna Mårtens-
son (Fp), kulturchef Ella 
Fronczak och Patrik Holst, 
näringslivskoordinator. 
Huvudpersonen var dock 
Julia Sandwall, som håller 
i förstudien.

Det unika i projektet är 
den tänkta kopplingen 
mellan näringsliv och kul-
tur, är de överens om. Vad 
själva utbildningen ska 
innehålla, på vilken ort 
den ska ges eller om det 
ska vara en högskoleut-
bildning eller till exempel 
en ky-utbildning, är ännu 
inte klart. Det ska förstu-
dien visa när den är klar 
om ett år.

– Studier visar att orter 
där det finns kulturella 
utbildningar har högre 
medelinkomst, säger Ju-
lia, som också var den som 
gjorde en ”förförstudie” 
inför projektet.

Kultur och företag
Hon har pratat med ung-
domar men även etable-
rade konstnärer och andra 
inom kulturnäring. Kultur 
är en viktig del att locka 
människor med, säger hon.

Näringskoordinatorn 
Patrik Holst håller med. 
Med kultur som bete blir 
det lättare att hitta rätt 

personal. Men också kul-
turen kan få företag att 
boosta, säger han, genom 
nya idéer och tankar som 
kan korsbefruktas med till 
exempel industri. 

Tanken är också att ung-
domar ska vilja stanna 
kvar i länet om det finns 
en sådan utbildning– eller 
flytta hit från andra delar.

Gruppen är också över-
ens om att det är viktigt att 
på ett tidigt stadium få in 
till exempel företagseko-
nomi i den tänkta kultur-
utbildningen.

– Många av de ungdomar 
på estetiska program som 
jag pratat med är rädda för 
att inte kunna leva på det 
de gör, säger Julia Sandwall.

Kontakter viktiga
En vision är ett system där 
det finns en flexibel ut-
bildning med olika noder, 
till exempel praktik på in-
dustri i Gnosjö varvat med 
studier i Jönköping och 
på andra platser. Särskilt 
Vandalorum och Campus 
Värnamo pekas ut och har 
redan visat intresse. Tan-
ken är att studenterna ska 
få många olika kontaktnät 
men också lockas att arbe-
ta inom industrin i länet.

Tanken just nu är inte 
heller att det ska startas 
upp nya utbildningscen-
trum, utan i stället ska 
man använda sig av de be-
fintliga och komplettera 

med utbildningar som just 
nu inte finns i länet. Som 
exempel nämns spelut-
veckling.

Man hoppas också att 
kommunerna ska kunna 

samarbeta bättre på ut-
bildningsfronten.

Patrik Chi
036-30 40 50

red@jonkopingsposten.se

Campus Värnamo kan bli en utbildningsnod. Foto: CHRISTER GALLNEBY

Orter där det finns 
kulturella utbild-
ningar har högre 
medelinkomst.

JULIA SANDWALL, UTREDARE

Lurad på 
Tradera
BREDARYD  En kvinna 
i 30-årsåldern i Bredaryd 
har blivit lurad på Tra-
dera. 

Kvinnan vann en bud-
givning på auktionssajten 
Tradera på kläder och 
satte in 350 kronor, men 
kläderna har hon inte sett 
röken av. 

Nu har hon anmält 
detta till polisen som 
bedrägeri med hjälp av 
internet.

Smitning från 
skada på bil
VÄRNAMO En smitning 
från en parkeringsskada 
på en bil på Sandgatan i 
Värnamo har anmälts till 
polisen. 

Någon hade kört in 
i den parkerade bilen 
och repat den och sedan 
 lämnat platsen utan 
att lämna sina kontakt-
uppgifter, rapporterar 
polisen.

Skadegörelse 
på villa
TÅNNÖ På Trastvägen i 
Tånnö har det de senaste 
veckorna  skett en hel del 
skadegörelse på villor. 

Nu har två fönster-
rutor och en brevlåda 
repats på ännu en villa 
på gatan. Det är anmält 
som  skadegörelse, enligt 
polisen. 

Stöld av mobil 
på station
RYDAHOLM En man i 
40-årsåldern glömde sin 
mobiltelefon med bank-
kort i fodralet på järn-
vägsstationen i Rydaholm 
i onsdags. 

När han gick tillbaka för 
att hämta sakerna var de 
borta. Detta är nu anmält 
som stöld, rapporterar 
polisen. 

Hjälpte boende 
att avvika 
VÄRNAMO KOMMUN En 
kvinna är anmäld för 
främjande av flykt, efter 
att ha hjälpt en annan 
kvinna att avvika från ett 
LVM-hem i kommunen i 
tisdags vid 13-tiden, enligt 
polisen. 

LVM står för Lagen om 
vård av missbrukare. 

Gimarps Missionshus
Missionsauktion 

  Lördag 18 okt kl 18.00 
  

Hans Andersson,  
gåvor mottages 

Servering 

Välkomna!

Tånnö Filadelfia 
Söndag kl. 11.00

Gudstjänst  
Camilla Liljeqvist
VÄLKOMMEN!

KLÄDINSAMLING
 i Missionskyrkan

Medmänniskor i Estland 
behöver kläder och skor inför vintern 

även jultextilier.

Tack för din medverkan!            www.missionskyrkan.org

Öppettider: 14.00-20.00
Måndag 27/10, Tisdag 28/10, Onsdag 29/10

Sopplunch &
Kaffeservering 
Friveckolördag 
25/10 kl 11-14

www.missionskyrkan.org
Välkomna!
Välkomna!
Välkomna!

/PERS

DAGSTUR

99:-
GÖTEBORG  -  FREDRIKSHAMN
 VARBERG - GRENÅ

FR

Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
Begränsat antal platser. * Totalpris fr 2 902:-/2 vuxna + 2 barn. Ankomst lördagar och lov. 
**Båtresa t /r med bil, 3 nätter i radhus för upp till 6 personer. Totalpris fr 3 278:-/4–6 pers. 
Ankomst sön, mån eller tis 10/8–10/10 och 19/10–31/12 2014.

BARNSLIGT SKOJ PÅ HÖSTLOVET I DANMARK.
Om barnen får bestämma vill de bada, plaska och åka magkittlande vattenrutschkanor 
på lovet eller helgresan. Under höstlovet och på helger händer det massor med skoj ombord 
varje dag på Stena Danica. Våra busiga pirater mönstrar på, det fi nns fi skdamm och ni kan se 
Nicke Nyfi kens show.

Passa på att handla i vår Bordershop! 
Nu kan du alltid handla till kraftigt sänkta priser i vår Bordershop ombord. 
Åldersgräns: Fredag – lördag 20 år, övriga dagar 18 år.

Bo 
3 nätter
 betala 

för 2
/PERS**

DAYZ RÖNBJERG

546:-
BÅTRESA T/R INKL BIL, 3 NÄTTER

FR

Semesterby med badland, 
spa och aktivitetscenter.

1 NATT INKL BAD      FR

 726:-/PERS*

BÅTRESA T/R GÖTEBORG – FREDRIKSHAMN, 1 NATT, ENTRÉ

0370-187 40 

www.allbilservice.nu
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Chans att bli sjuksköterska 
Bristen på Värnamo sjukhus ska åtgärdas på hemmaplan

VÄRNAMO Med sik-
te på våren 2016 ska 
det finnas en utbild-
ning till sjuksköter-
ska i Värnamo. Där-
med hoppas sjukhu-
set att deras personal-
brist ska kunna av-
hjälpas.
Generellt är det en brist på 
sjuksköterskor i Sverige. 

– Alla tre sjukhusen i 
Jönköpings län har brist 
på sjuksköterskor och spe-
cialistsjuksköterskor, be-
rättar Rolf Östlund, sjuk-
vårdsdirektör på Värnamo 
sjukhus.

De större sjukhusen i 
stora städer har det lättare, 
men bland annat Värnamo 
och Eksjö har uppenbara 
problem.

För att lösa akuta pro-
blem ber sjukhuset ny-
blivna pensionärer att gå 
in och jobba.

– Det handlar inte om att 
de kontinuerligt ska gå in 
och arbeta, utan att de kan 
ta ett pass vid behov. Det är 
något vi använt oss av en 
längre tid, förklarar Rolf 
Östlund.

Andra sätt att klara bris-

ten på sjuksköterskor är 
att delegera arbetsuppgif-
ter till undersköterskor 
eller hitta andra sätt att 
jobba på. Att stänga avdel-
ningar är ingen lösning.

Nationell fråga
När det gäller bristen på 
specialistsjuksköterskor 
menar Rolf Östlund att det 
är en nationell angelägen-
het.

– Staten tar ansvar för 
hur många utbildnings-
platser för sjuksköterskor 
det ska finnas. Men specia-
listutbildningen ansvarar 
varje landsting för. Jag tror 
det måste ses över och lö-
sas på nationell nivå.

Det talas också om brist 
på röntgensköterskor. Men 
eftersom de tre sjukhusen 
i länet ingår i samma kli-
nik, är det en länsövergri-
pande lösning som dis-

kuteras. Bland annat kan 
personal omfördelas mel-
lan sjukhusen.

Vad som väntar sjukvår-
den är stora pensionsav-
gångar. Medelåldern bland 
vårdspersonalen är nämli-
gen hög.

Utbildning planeras
För närvarande planeras 
en utbildning av sjukskö-
terskor i Värnamo, vilket 
kan vara en lösning på 
sjukhusets personalbrist.

Lars-Uno Åkesson, pro-
gramansvarig på Campus 
Värnamo, bekräftar.

– Nu filas det på detal-
jerna. Siktet är inställt 

på start våren 2016, säger 
Lars-Uno Åkesson.

Utbildningen kommer 
att ske i samarbete med 
Hälsohögskolan i Jönkö-
ping.  De har redan idag 
elever som gör praktik på 
Värnamo sjukhus.

– Det tror jag blir bra och 
hoppas att det kan lösa vå-

ra problem, säger sjukhu-
sets direktör Rolf Östlund.

Han berättar att om 
eleverna ska studera i Vär-
namo under tre år så hin-
ner många av dem etable-
ra sig i staden och kanske 
väljer att stanna kvar efter 
avslutad utbildning.

– De vi i dag kan rekry-

tera är folk som väljer att 
återvända till hembygden 
eller som gjort praktik här 
och vill bo kvar här.

Våren 2016 är det tänkt att utbildningen till sjuksköterskor ska vara igång i Värnamo. 

Utbildningen blir ett samarbete mellan Campus Värnamo och Hälsohögskolan i Jönköping.

 
Foto: CHRISTER GALLNEBY

En utbildning av sjukskö-

terskor till Värnamo skulle 

förmodligen lösa en hel del 

av sjukhusets personalbrist, 

tror sjukvårdsdirektören 

Rolf Östlund.

”Det tror jag blir 
bra och hoppas att 
det kan lösa våra 
problem.”

”Det har eskalerat i år”
VÄRNAMO Vård-
förbundets Angeli-
ca Hansen tycker att 
personalbristen är 
värre i år än tidiga-
re. Högre löner skulle 
vara ett sätt att locka 
personal, tror hon.

Angelica Hansen hos sjukskö-
terskornas fackförbund Vård-
förbundet upplever att bris-
ten på personal vid Värnamo 
sjukhus är värre nu än vanligt.

–  Det har nog eskalerat, 
riktigt så här illa har det inte 
varit tidigare år.

Hon säger också att det 
är ett problem som finns på 
många andra ställen.

– Jag vet egentligen inte 
om det är värre i Värnamo 
än det är på en del andra håll.

Hon tror att det kan behö-

vas fler utbildningsplatser 
för att komma till rätta med 
personalbristen, men tvivlar 
på att det är enda lösningen.

– Det utbildas ju ändå gan-
ska många sjuksköterskor 
redan nu. Jag vet inte vart de 

tar vägen, om de jobbar på 
andra ställen.

För att få en långsiktig lös-
ning på problemet menar 
hon att villkoren för dem 
som jobbar inom vården 
måste bli bättre.

– På sikt är det viktigt, 
möjlighet till bra arbets-
tider och bättre lön, till 
exempel.

Fredrik Johansson
0371-56 57 14

fredrik.johansson@varnamonyheter.se

Angelica Hansen, Vårdförbundet.  Foto: CHRISTER GALLNEBY 

Text: 
Christer Nordmark

0370-30 06 87
christer.nordmark@varnamonyheter.se

Ull-
klappar!

Storg 29, Värnamo 010-543 35 34

Ullslippers

Ulltofflor
100 % ull

249:-

Ulle flera färger
Dam fr 550:-
Herr fr 650:-

299:-

Järnvägsplan, Värnamo,  0370-102 10 

Måndag-fredag 9.30-18.00, Lördag 9.30-16.00, Söndag 12-16

REA
på alla
Advents-
ljusstakar
och
stjärnor.

REAREA
ELLIE
Finns även röd, 

APELSINER 
Spanien
Klass 1.
Max 5 kg/hushåll.

9)= K

 
Värnamo
Smålandsstenar

6-23 

Priserna gäller t o m 21/12, 2014. Med reservation för slutförsäljning.

MORFARS 

BRÄNNVINS-

OST
Falbygdens

Stark. 31%.

99k/kg

 

10k/hg

 
KAFFE
Gevalia
Välj mellan olika sorter.

 450-500 g, jfr-pris 

39:80-44:22/kg.
Gäller även ekologiskt. 

Gäller ej hela bönor.

Max 2 st/medlem.

RÖKT 

LANTKORV
Vaggeryds Chark

Jfr-pris 100:-/kg.

KANON-

PRIS

KANON-

PRIS

KANON-

PRIS

19)= S

Medlemspris 
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Kom och spela

Pay and Play...
www.lannagk.se

”Billigast och bäst
- till vardag som fest!”

Öppet: månd-lörd 7-21

Veckans klipp!

/st

/kg /kg

Fryst
MOUSSEDRÖM
Choklad, 400 gr. Frödinge. 
(Ord. pris 43:90/st).

Så fort kvarnen hinner!
Nymalen
BLANDFÄRS  
Max 2 kg/kund.

/kg

å fort kvarnen hinner!

990
/kg3990
/kg39393939

3990
/kg

Priserna gäller t o m söndag 27 juli med reservation för slutförsäljning!

/kg/kg5990

Benfri
GRILLSKIVA
Av karré. 
Svenskt kött. 

/st

(Ord. pris 43:90/st).

2490
Lägg in din egen gurka!

VÄSTERÅS-
GURKA Sverige. 

EDAMEROST  
Danmark. 
24 % fetthalt. Ca 1,2 kg bit. 
Max 1 bit/kund.

Bolmendagen på Vadet gård!
Öppet hus kl 10-17 lördag 28/7

Självplock av Amerikanska blåbär 
Försäljning av Grönsaker och Lammskinn

Boka Köttlådor (lamm)
www.vadetgard.com

Skyltat mellan Forsheda och Hjälmaryd 
070-227 25 01

Bolmendagen på Vadet gård!
Öppet hus kl 9-15 lördag 26/7

Självplock av Amerikanska blåbär 
Försäljning av Grönsaker och Lammskinn 

Boka Köttlådor (lamm)
Klappa djuren, ponnyridning, kaffe och kaka.

www.vadetgard.com
Skyltat mellan Forsheda och Hjälmaryd 

070-227 25 02

Bolmendagen på Vadet gård!
Öppet hus kl 10-17 lördag 28/7

Självplock av Amerikanska blåbär 
Försäljning av Grönsaker och Lammskinn

Boka Köttlådor (lamm)
www.vadetgard.com

Skyltat mellan Forsheda och Hjälmaryd 
070-227 25 01

liza.se

Söderport, Värnamo
0370-127 17
Vard. 10-18
Lörd. 10-16 

Järnvägsg. 6, Gislaved 
0371-127 18 
Vard. 10-18

REA
Nu ännu fler varor till lägre pris!

30-70%
Välkomna!

 Storgatan 25, Värnamo, 0370-142 20

Sommar-rea 
Halva priset!
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Tävlingsfråga:
Vilken av följande personer har 
INTE varit programledare i SvT:s
”Så ska det låta”?
1. Kalle Moraeus
X. Peter Settman
2. Rickard Sjöberg

Skicka ditt svar via e-post till:
marknad@hallpressen.se,
skriv ”Så ska det låta” i ämnesraden.
Svar senast 10 augusti.

Eller via vykort till:
Hallpressen, Skolgatan 24, 553 16 Jönköping
Märk vykortet med ”Så ska det låta”
Svar senast 10 augusti.
Obs, uppge ditt prenumerationsnummer som du
hittar på ditt medlemskort eller på din faktura.
Vinnarna presenteras 14 augusti.

5 st vinnare får 2 entrébiljetter 
var inkl. mat, värde 395 kr.

till ”Så ska det låta”  
Värnamodagarna, 
onsdagen den 20/8 kl 18.30 
på Bruno Mathsons plats, Värnamo.

Förra årets succé är tillbaka. I år under led-
ning av Peje Johansson & husbandet kommer 
två lag tävla om ära och berömmelse. Förut-
om pianisterna kommer Thomas Järvheden & 
Tomas Pettersson att förgylla kvällen med sin 
medverkan. De lokala förmågorna är Anneli 
Jonsson & än så länge en hemlig gäst!

T Ä V L I N G
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Tävlingsfråga:
Vilket år släppte ABBA låten 
”Thank you for the Music”?
1. 1967
X. 1977
2. 1987

Skicka ditt svar via e-post till:
marknad@hallpressen.se,
skriv ”Tack för musiken” i ämnesraden.
Svar senast 10 augusti.

Eller via vykort till:
Hallpressen, Skolgatan 24, 553 16 Jönköping
Märk vykortet med ”Tack för musiken”
Svar senast 10 augusti.
Obs, uppge ditt prenumerationsnummer som du
hittar på ditt medlemskort eller på din faktura.
Vinnarna presenteras 14 augusti.

5 st vinnare får 2 entrébiljetter 
var inkl. mat, värde 250 kr.

till ”Tack för musiken”  
Värnamodagarna, 
fredagen den 22/8 kl 18.30 
på Bruno Mathsons plats, Värnamo.

En musiktalkshow med energi, glädje och 
publikfest!
Kvällen leds av konferencierer JonasX2 - 
Jonas Gallneby, Jonas Sandwall uppbacka-
de av Värnamos egna husband: Gallneby & 
Lundquist med vänner! 

Branschen styr
Campus Värnamo utbildar där det finns jobb
VÄRNAMO Snart 
kanske du kan läsa 
till sjuksköterska på 
Campus i Värnamo.
– Intresset för flera av våra 
utbildningar ökar verk-
ligen, berättar Lars-Uno 
Åkesson som är program-
ansvarig för utbildningen 
i 3D-teknik.

De utbildningar som 
kommer starta till hösten 
är 3D-teknik, fastighets-
ingenjör och den ett år 
långa yrkesutbildningen 
produktionsutvecklare.

– Vi har fått fler första-
handssökande än vad vi 
har platser till 3D-teknik, 
där har 53 sökt till Vär-
namo i första hand och i 
nuläget har vi omkring 
20 platser. Samma gäller 
för fastighetsingenjör, där 

hade vi omkring 70 första-
handssökande och bara 16 
platser, berättar Åkesson.

Dock jobbas det med att 
utöka antalet platser och 
ta in fler av de som har 
sökt till skolan.

Två startar inte
Det är två av de utbild-
ningar som tidigare erbju-
dits som inte kommer att 
köras till hösten.

– Vår förskollärareut-
bildning kunde tyvärr 
inte starta eftersom vi har 
ont om folk på skolan som 
kan ta hand om den. Och 
butikschefsutbildningen 
blev tyvärr flyttad till en 
annan stad det här året, 
vilket känns tråkigt, säger 
Åkesson och fortsätter:

– Men till nästa år hoppas 
vi på att köra i gång dem 

igen. Och vi har fler planer 
för Campus i Värnamo.

Sjuksköterskor
– Vi startar nästan alltid ut-
bildningar efter att vi har 
fått påtryckningar från en 
viss bransch. De som läser 
hos oss ska kunna få jobb 
när de har utbildat sig och 
vi har sett att det fungerar, 
berättar Åkesson.

Nu är det kommun och 
landsting som har uppvak-
tat Campus i Värnamo för 
en sjuksköterskeutbild-
ning.

– Det finns utbildningar 
runt om Värnamo. Proble-
met är dock att de förläg-
ger sin praktik på våra 
sjukhus och när den pe-
rioden är över flyttar sjuk-
sköterskorna och lämnar 
vården i Värnamo under-

bemannad igen. Många av 
de som läser på högskolor-
na runt omkring vill jobba 
i stora städer och inte här.

Därför vill Campus i Vär-
namo satsa på de som re-
dan finns här.

– För de som är under-
sköterskor och redan job-
bar i Värnamo men vill 
utbilda sig är denna ut-
bildning ett bra alternativ. 
De kanske har familjen 
här och inte vill flytta till 
exempel.
När kommer utbildning-
en i gång i Värnamo? 
– Planen är att vi ska kun-
na köra i gång 2016 och för-
modligen i samarbete med 
Linnéuniversitetet.

Olivia J Berntsson
0370-30 06 82

olivia.berntsson@varnamonyheter.se
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Så ska handeln
utvecklas

 |  En ny han-
delsutvecklare ska bidra 
till att vända den negativa 
utvecklingen för handeln 
i Gislaveds kommun och 
få invånarna att välja 
butiker på hemmaplan. 
I februari börjar Micael 
Ragnar på det nya upp-
draget.

SIDAN B1

Hälften får
ingen julklapp

 |  Julklapp från 
chefen är vanligt – men 
hur är det när gåvan be-
talas med skattepengar? 
Nära hälften av länets 
kommunanställda får 
ingen julklapp i år. Det 
visar en kartläggning som 
tidningen har gjort.

SIDAN A14
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Öppet-
tider
TORSDAG 
öppet till 19.00

FREDAG 
öppet till 19.00
Koppla av  på våra 
restauranger och caféer 
vid din julhandel.

Värnamo City H
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 Jag har många att 

handla till, därför 

väljer jag Värnamo. 

Vilken MIX av BUTIKER

Under jul och nyår har vi öppet:
Lördag 27 dec kl 10-14
Tisdag 30 dec kl 13-18
Lördag 3 jan kl 10-14
Välkomna!

Västbovägen 51
VÄRNAMO
Tel. 0370-161 60

Göran med medarbetare önskar er 
alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År

Handla julklapparna på Erikshjälpen Second Hand

Kontakta vår kontorist, Birgitta på tel 0370-137 00,
0371-143 70 eller Ted 070-959 55 34. 
Kolla in på: mattssons-trafikskola.se

19381938
EstablishedEstablished

Värnamo
Teori: Onsdagar . Start 14/1
Risk 1: 8/1, 10/2
Handledarkurs: 15/1, 12/2

Gislaved
Teori: Tisdagar. Start 20/1
Risk 1: 9/1, 14/1, 21/1
Handledarkurs: 14/1, 4/2

Funderar Ni på släpkort? Ring Birgitta

Presentkort
1st Risk 1:a

1st Körlektion

Julklappstips!

Nu 900:- Ord.pris1320:-

www.buslandetlagan.se 
Boka barnkalas 0372- 352 00

VÄLKOMMEN 
TILL LAGANLAND
Utmed E4:an, vid Lagan  

Jullovsöppet
se våra öppettider 

på vår hemsida
www.buslandetlagan.se

Misstänkt 
för bombhot

 |  En 18-åring 
i Värnamo är misstänkt 
för att tillsammans med 
en jämnårig i Arvidsjaur 
ha bombhotat en skola 
på den senares hemort. 
Bombhotet kom via tele-
fon och hela skolan fick 
utrymmas. Någon bomb 
hittade aldrig polisen.

SIDAN A8

Ny utbildning planeras
Utbildning av sjuksköterskor förläggs till Värnamo

 |  Våren 2016 är det tänkt att en 
sjuksköterskeutbildning ska vara igång i Värna-
mo. Campus, tillsammans med Hälsohögskolan i 
Jönköping och landstinget diskuterar upplägget.

– Det hoppas jag kan lösa våra personalproblem, 
säger sjukvårdsdirektören Rolf östlund på Värnamo 
sjukhus.

SIDAN A3

Nu träff as familjerna
ANDERSTORP  |  Bonde söker fru-Sebastian fann sin 
stora kärlek i Petra. I jul träff as familjerna.

SIDAN A10

Dyrt med 
val i Gnosjö

 |  Valen under 
2014 har kostat Gnosjö 
kommun mer än väntat. 
Inför det extra val till 
riksdagen som troligen 
väntar nästa år ska därför 
förändringar ske för att 
dra ner på kostnader.

SIDAN B 4

Winter loving, i stället för Summer loving, sjöng Alexandra Berntsson, i mitten, och Amelie Johansson i rosa peruk. Foto: CHRISTER GALLNEBY

SIDAN A9
Avslutningsshow i glädjens tecken

JULSHOW PÅ FIGY BLEV SUCCÉ

Näthat rakt på sak
GISLAVED  |  Som slag på slag i magen var poli-
sens föräldraföreläsning om näthat.

SIDAN B2

2014
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Glädje på Campus Värnamo
Får starta de egna utbildningarna som man önskat
VÄRNAMO Glädjen 
är stor på Campus i 
Värnamo. Det blev 100 
procents utdelning på 
de egna utbildningar-
na man vill starta.
Som vi tidigare berättat 
har ledningen för Campus 
i Värnamo gått i väntans 
tider. Det är Myndigheten 
för yrkeshögskolan som 
lämnat besked om vilka 

nya utbildningar som får 
startas. Campus ansökte 
om att få starta utbild-
ningar till webbdesigner 
och fastighetsingenjör. 
Något som man nu har fått 
klartecken för.

Fick igenom allt
– Vi är så lyckliga. Det är 
som att ha deltagit i en 
tävling och vunnit, förkla-
rar Enikö Ohlsson, verk-

samhetschef på Campus 
Värnamo.

Av drygt 1 300 ansök-
ningar i hela landet bevil-
jades 358, alltså omkring 25 
procent. Eftersom Campus 
hade två egna ansökning-
ar och båda beviljades blev 
det 100-procentig utdel-
ning. 

Dessutom fanns Campus 
med på två andra ansök-
ningar. TUC i Tranås ville 

starta distansutbildning 
till tandsköterska och Näs-
sjöakademien utbildning 
till verktygsmakare, båda 
förlagda till Värnamo. Men 
där blev det dock nej.

Nya ansökningar
Det här betyder att när 
höstterminen startar 
kommer det att gå om-
kring 300 elever på Cam-
pus Värnamo, om det 

finns tillräckligt med 
sökande till utbildnings-
platserna. De 120 elever 
som redan finns fördubb-
las till 240 och lägg därtill 
60 elever som läser ensta-
ka kurser.

– Det blir tre yrkeshög-
skoleutbildningar och 
lika många programut-
bildningar. Vi har lokaler 
i Gummifabriken som 
skulle kunna rymma yt-

terligare ett par utbild-
ningar, säger Enikö Ohls-
son.

Till hösten blir det dags 
att söka nya utbildningar. 
Socialpedagog och drift-
tekniker är två som disku-
teras. 

Christer Nordmark
0370-300 687

christer.nordmark@varnamonyheter.se

Fängelsedom fastställd
VÄRNAMO Hovrätten an-
ser också att mannen från 
Värnamo som dömdes för 
försök till dråp i novem-
ber ska få fem års fäng-
else. I samma rättegång 
dömdes en annan man 
till tio månaders fängelse 
för grov misshandel, även 
den domen var korrekt 

anser hovrätten. Åkla-
garen överklagade till 
hovrätten och ville att de 
två männen skulle dömas 
för försök och medhjälp 
till mord. I förstnämnda 
fallet ville den dömde 
att rubriceringen istället 
skulle vara grov misshan-
del.

VÄRNAMO 
ALLIANSKYRKA
Tors 18.30 Stickcafé.
Lör 19.00 Ekumenisk 
bönegudstjänst. 
i Värnamo Kyrka. 
Sön 10.00 Gudstjänst. 
Pär-Magnus Möller. 
Barnkören Konfetti.
Ons 10 & 19 Bön.

Välkommen!
www.varnamoallians.se

Fryele Missionshus
Söndag 15.00  

Sånggudstjänst - Årshögtid
Hans Andersson. Pluskören från 

Lammhult.  Servering.  
kyrktorget.se/fryele.missionshus

 Brunnsg. 7b 

Smyrnakyrkan 

Lördag 09.00 Start på böne-
dygn i Smyrna 

19.00 Ekumenisk bön i  
Värnamo kyrka 

Söndag 9.00 Bön 
10.00 Gudstjänst - 
predikan av Camilla Liljeqvist 
från Pingstkyrkan 
 

www.kyrktorget.se/smyrnavarnamo 
 

To  10.00 Bön
 19.00 Församlings-

skola ”Det är runt 
Jesus som alla vi 
människor finns” 
Runar Eldebo

Fr 07.00 Mansfrukost
Lö 09.00 - 12.00 

Predikoskola   
Medverkan av Runar      
Eldebo, Fredrik Milde,  
Pär-Magnus Möller, 
Franz Schneider och 
Henrik Sjöholm

 19.00 Ekumenisk 
gudstjänst 
”Ge mig något att  
dricka” I Värnamo 
kyrka

Sö 10.00 Gudstjänst 
”Att hantera livets 
smärta”  
Franz Schneider, 
Jörgen Schultz. 
värnamo soul teens, 
Clara Georgsson, 
violin. Söndagsskola

 18.00 Förbönsguds-
tjänst

On 14.30 RPG-samling
 ”Mitt liv” Inger Giger
To  10.00 Bön

 www.missionskyrkan.org

 

www.varnamo.pingst.se

Sön 25/1 kl 16.00
Gudstjänst, Henrik Sjöholm.
Äventyret för barn, 2-12 år.
Kyrkkaffe efter gudstjänsten.
Ons 28/1  kl 10.00 Bön
Ons 28/1  kl 18.00 Bönegudstjänst
Mån-Fre kl 18.00 Bön

499
kr/mån i 24 mån

Just nu ingår aktivitetsarmbandet Fitbit Flex och Spotify i 3 månader när du köper utvalda mobiler, till exempel 
en iPhone 6 med Telia Mobil Komplett. Testa i 30 dagar och lämna tillbaka det om det inte känns 100.

Ingen rör sig som du.
Det har vi tagit fasta på.

299 kr
Spring så svetten lackar. Med Urbanistas 

vattentåliga headset förvandlar du en regnig 
löprunda till ljuv musik.

Displayskydd på köpet
Köp två tillbehör i någon av Telias 
butiker så ingår ett displayskydd 

från Copter. Värde 179 kr.

99 kr
Träna med mobilen. Skydda och håll 

din telefon på plats med AYE Sportband 
(ord. pris 149 kr).

Surfa med varma fi ngrar. Fingervantar som 
du kan ha på dig och samtidigt använda din 

smartphone (ord. pris 49 kr).

Spotify Familj 
Med möjlighet att ha upp till fem Spotify-konton. 

För dig med ett mobilt eller fast bredbands-
abonnemang hos Telia. 199 kr/mån.

Mössa 
och refl ex
på köpet

29 kr 

Totalt värde med 
Fitbit Flex och Spotify 

1092 kr

När du tecknar eller förändrar ett abonnemang 
kan du testa det i 30 dagar och lämna tillbaka 

det om det inte känns 100.

Erbjudandet gäller för privatpersoner på utvalda mobiler t.o.m. 8/2 2015 eller så långt lagret räcker. Fitbit Flex aktivitetsarmband (värde 795 kr) 
samt Spotify Premium i 3 mån (värde 297 kr) ingår vid tecknande av Telia Mobil Komplett huvudabonnemang 2–20 GB med 24 mån bindning. 
Minsta totalkostnad 11 976 kr. Fria samtal, sms och mms. Ingen engångsavgift och fri frakt på telia.se (värde 250 kr + 99 kr = 349 kr). Möjligheten 
att testa gäller privatpersoner vid nyteckning, förlängning eller förändring och max en gång per år. Är du inte nöjd kan du inom 30 dagar ändra dig, 
lämna tillbaka allt och få pengarna tillbaka, dock ej för tillbehör, trafi k till och i utlandet, betal- och innehållstjänster samt köp av extra datamängd. 
För fullständiga villkor se telia.se/testa.

Välkommen till telia.se, våra butiker eller ring 90 200.

Kärda Allianskyrka
Lördag kl 18 Gospelkonsert, 
Elisabeth Svensson och 
Gospel Joy.
Tis, Ons kl 18.30 Bön
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VÄRNAMO Inte min-
dre än tre nya idéer 
att undersöka vidare 
fick innovationsgrup-
pen på 3M Svenska AB 
med sig efter en vecka 
med studenter från 
svenska högskolor/
universitet i Campus 
TED-projekt.

– Vi ville knyta kontakter 

och få inspiration, säger 

Magnus Johansson, ansva-

rig för gruppen, om varför 

3M/Peltor nu för första 

gången steg in i TED-pro-

jektet.
– Det här blev en bonus, 

konstaterar han och hade 

inte räknat med att fara 

hem med något så konkret 

att jobba vidare med.

På allvar
Mycket hysch-hysch är det 

dock kring de idéer man 

fick med sig. Än vet man 

inte om de i slutänden 

håller för att skapa nya ut-

vecklingssteg i företagets 

hörselskydd, men tanke-

gångarna är så bra att man 

vill prova.
– Studenterna har skri-

vit på sekretessavtal, så de 

förstår att det är allvar, på-

pekar Magnus Johansson.

Vilda idéer
– Det blir win-win, säger 

Cuong Bui, ingenjör i grup-

pen, om detta utbyte mel-

lan studenter och företag.

– Jag gillar vilda idéer, 

påpekar han.
Han konstaterar att även 

folk på utvecklingsavdel-

ningar kan fastna i sina 

tankebanor och då är det 

härligt att möta ambitiösa 

unga, som inte är låsta i fö-

retagets produkt.

Nytt arbetssätt
– De hittade saker vi inte 

har fokuserat på tidigare, 

säger Magnus Johansson.

Och inte nog med det. 

Cuong Bui inflikar att man 

även fick med sig bra, nya 

tankar om själva arbets-

processen. Studenterna 

var till exempel mycket 

mer strukturerade i sin 

brainstorming än de själva 

brukar vara.

Efter Thule i höstas är 

3M det andra företaget 

som tyckt att TED-idéer 

varit värda att gå vidare 

med.
– Vi vill ha med de stora, 

men drömmen är att hit-

ta en egen produkt åt ett 

mindre företag, säger Lars-

Uno Åkesson på Campus 

och ser att TED-konceptet 

nu är på väg dit man vill 

nå.
– Det räknar vi med! sä-

ger Magnus Johansson 

om att man gärna är med 

i vinterns TED-runda med 

studenter även från utlan-

det.

Leena Niskanen
0370–300 661

leena.niskanen@varnamonyheter.se

Cuong Bui och Magnus Johansson från 3M:s innovationsgrupp i Värnamo fick med sig flera utvecklingsidéer från TED-

projektet. 

Foto: LEENA NISKANEN

Studenter gav dem nya idéer

Upphandling görs inte om
Till- och ombyggnaden av sjukhuset drar i gång om en månad

VÄRNAMO Upp-
handlingen av den 
stora till- och om-
byggnaden av Värna-
mo sjukhus ska inte 
göras om. Det slår för-
valtningsrätten fast i 
en dom.

Överklagandet har 
försenat byggstarten 
med två och en halv 
månader.

Det lokala byggföretaget 

Bygga GWG AB vann upp-

handlingen av den första 

etappen av den stora till- 

och ombyggnaden av Vär-

namo sjukhus. Byggstar-

ten planerades till början 

av februari.
Upphandlingen överkla-

gades dock av en av de fyra 

andra anbudsgivarna. Det 

överklagandet har förvalt-

ningsrätten nu avvisat.

Hävdade lagbrott
Det bolag som överklagade 

upphandlingen menade 

att Bygga GWG:s anbud var 

ogiltigt eftersom man inte 

uppfyllde alla krav från 

Regionfastigheter. An-

budsgivarna skulle styrka 

sin tekniska kapacitet 

med tre referensuppdrag 

likvärdiga sjukhusbyg-

get. De skulle vara avslu-

tade under de senaste fem 

åren. Enligt det klagande 

bolaget hade Bygga GWG 

listat två oavslutade refe-

rensuppdrag. Genom att 

trots det utvärdera Bygga 

GWG:s anbud hade regio-

nen, enligt det klagande 

bolaget, brutit mot lagen 

om offentlig upphandling.

Regionfastigheter å sin 

sida hävdade inför förvalt-

ningsrätten att kritiken 

var felaktig - samtliga re-

ferensuppdrag som Bygga 

GWG hade listat var for-

mellt avslutade.

Egna anbudet ogiltigt
Att förvaltningsrätten 

säger nej till en överpröv-

ning beror dock på en an-

nan – paradoxal – omstän-

dighet. För överprövning 

krävs att den som klagar 

har lidit eller riskerar att 

lida skada av bristen i 

upphandlingen. I likhet 

med Regionfastigheter 

anser förvaltningsrätten 

att detta inte är aktuellt i 

det här fallet – med moti-

veringen att det klagande 

bolagets anbud inte skulle 

ha utvärderats. Ett villkor 

var att anbuden skulle 

vara giltiga i 90 dagar. Det 

klagande bolaget räknade 

dock fel på en månad och 

angav en för kort giltig-

hetstid. Enligt förvalt-

ningsrätten var bolagets 

anbud därför ogiltigt och 

skulle inte ha utvärderats. 

Då kan man, enligt rätten, 

inte heller tala om skada 

eller skaderisk.
Det klagande bolaget på-

pekade att felskrivningen 

inte hindrade Region-

fastigheter från att utvär-

dera anbudet.

Väg stängs i påsk
Regionfastigheter har nu 

skrivit kontrakt med Byg-

ga GWG AB. Entreprena-

den är värd 79,5 miljoner.
Nu planeras byggstarten 

till den 24 april.
– Hela projektet ska vara 

klart hösten 2019 och vi 

ska försöka att hämta hem 

den tid vi har blivit förse-

nade, säger Thomas Svärd 

och tillägger:
– Den gamla infarten 

till den södra parkeringen 

stängs nog av runt påsk.

Henrik Timner
0370-300 662

henrik.timner@varnamonyheter.se

FAKTA: Projekt för halv miljard

TILL- OCH OMBYGGNADEN PÅ VÄRNAMO SJUKHUS OMFATTAR 

BLAND ANNAT:

treplansbyggnad vid södra entrén med åtta moderna 

operationssalar
 till dagens operations- och intensivvårdsklinik, 

antalet intensivvårdsplatser ökar från fyra till fem

ovanpå akuten, ska bland annat inrymma 

smärtmottagning

entré i söder

BYGGINVESTERINGEN  beräknas till 400 miljoner kronor. Inven-

tarier för 100 miljoner tillkommer.

Tel. 0370-473 00                  www.treliljor.seDown by the riverside

Tjejkväll
på stan 26/3, 

glöm ej 
boka bord! 

Välkomna!

Storgatan 29, Värnamo, 

0370-104 56

Lördag aktiviteter utanför 

butiken!Lördag aktiviteter utanför 

15% rabatt
på hela sortimentet!

(Gäller ord. priser under v.13) 
 

- Håll koll på FB och Instagram för fler 

erbjudanen under veckan!erbjudanen under veckan!

 Handla för

500:- 
så har du chans att vinna 

                 Gäller v. 13

4

Jippie! 
Vi fyller 15 år

!
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Bilsufflett
uppskuren
VÄRNAMO En person-
bil som stått parkerad 
i centrala Värnamo har 
utsatts för inbrott. Någon 
har skurit upp bilens 
taksufflett och kommit 
åt en bärbar dator och en 
kamera. Inbrott ägde rum 
under eller runt omkring 
gångna helgen.

Vapenmannen får avslag
Förvaltningsrätten: Rätt att återkalla tillstånden för 557 skjutvapen
VÄRNAMO Den så 
kallade vapenmannen 
förlorar sina 557 
vapentillstånd.

Förvaltningsrätten 
gör samma bedöm-
ning som polisen 
och avslår mannens 
överklagande.
Polisen slog till mot man-
nens villa i Värnamo i bör-

jan av 2014. Man misstänk-
te att han förvarade vapen 
på ett olagligt sätt. Flera 
gånger under hösten 2012 
och våren 2013 hade polisen 
försökt att få till stånd en 
kontroll. Varje gång kunde 
eller ville mannen inte 
medverka till det. Misstan-
karna om felaktig förvaring 
av vapen bekräftades när 
polisen tog sig in i villan.

Dessutom påträffade 

man 100-tals andra skjut-
vapen av olika slag som 
mannen inte hade licens 
för. Enligt en uppgift från 
polisen ska mannen ha 
förvarat omkring 1 500 va-
pen i villan.

Polisen hittade också 
brandfarliga och explosiva 
föremål i bostaden – bland 
annat granater och 500 
kilo ammunition – och 
bombtekniker från natio-

nella bombskyddsgruppen 
i Göteborg och militära 
ammunitionsröjare från 
Eksjö kallades in.

Polismyndigheten i Jön-
köpings län återkallade 
samtliga 557 tillstånd för 
skjutvapen som mannen 
hade. Förutom felaktig för-
varing hade han inte gjort 
sig av med vapen, vilket 
han hade lovat att göra.

Mannen överklagade 

till Förvaltningsrätten 
och hävdade bland annat 
att han inte har motsatt 
sig inspektion men dock 
inte kunnat medverka på 
de tider polisen har före-
slagit. Att han tillfälligt 
förvarade vapen på ett fel-
aktigt sätt ska ha berott på 
att vatten hade trängt in i 
den 35 kvadratmeter stora 
vapenkasunen i villan.

Förvaltningsrätten kon-

staterar kort att mannen 
– trots att polisen har varit 
tillmötesgående – vid upp-
repade tillfällen och utan 
godtagbara skäl inte har 
medverkat till en kontroll 
av vapenförvaringen.

Tre män stal
kläder ur butik
VÄRNAMO Tre män kom 
in i en butik på Ring-
vägen vid 15-tiden på 
måndagen. De provade 
kläder och när persona-
len erbjöd att hjälpa till 
blev de, enligt polisanmä-
lan, något besvärade. Sen 
lämnade de butiken och 
när personalen kontrolle-
rade saknades det kläder. 
Händelsen är anmäld 
som stöld.

Udda stöld 
från personbil
VÄRNAMO En udda stöld 
ägde rum på Storgatan 
i Värnamo på måndags-
kvällen. En kvinna var 
inne på ett konditori och 
när hon kom ut hade 
någon stulit spegelgla-
sen på hennes bils bägge 
yttre backspeglar. En-
ligt polisen är det inte 
helt ovanligt att bilar av 
modell Volvo XC60 råkar 
ut för just detta, varför är 
okänt.

Motorsågar 
stulna i Bor
BOR Mellan måndagen 
och tisdagen slog tjuvar 
till i Drömminge utanför 
Bor. Genom att krossa 
en bilruta och även 
bryta sig in i en verkstad 
lyckades tjuvarna kom-
ma över två motorsågar. 
Redskapen uppges till-
sammans vara värda 
8 000 kronor.

3D-kafé lockade många företag
VÄRNAMO Från 
storstäder och stor-
företag kom deltaga-
re för att lära mer om 
3D-teknik. Seminariet 
blev mer än fullt.

Teknikcentret på Gummi-
fabriken i Värnamo anord-
nar tillsammans med fö-
retaget Acron Formservice 
i Anderstorp så kallade 
3D-kaféer. Till det senaste 
var det mer eller mindre 
rusning. Antalet deltagare 
till seminariet om mate-
rialet metall var begränsat 
till 60 personer, men med 
hjälp av extrastolar lycka-
des man få in betydligt fler.

– Hit kom deltagare från 
Stockholm och Göteborg, 
representanter för storfö-
retag som Scania, Ikea och 
Kinnarps, berättar Niclas 
Stensson, verksamhetsle-
dare för Teknikcentret.

Stort intresse
Ett 3D-kafé har mycket 
att erbjuda. Med kaffe och 
macka kan man gå runt 
hos olika leverantörer och 
få information om vad 
marknaden erbjuder. Man 
kan också slå sig ned vid 
en dator och göra en en-
kel konstruktion i 3D som 
sedan skrivs ut. Det som 
vid senaste träffen lockade 
mest var nog seminariet 
om att skriva ut 3D i metall.

– Det här visar på att det 
finns ett stort intresse för 
3D-tekniken inom indu-
strin, konstaterar Niclas 
Stensson.

Olika material
Stefan Adler studerar 3D 
på Campus.

– 3D-skrivare är framti-
den. Det förstår man när 
man ser det stora intres-
set hos företag. Det går ju 

att göra det mesta i hård- 
eller mjuk plast, metall 
och snart i en mängd oli-
ka material, säger Stefan 
Adler.

Han konstaterar att idag 
är kanske tillverkningen 
av prototyper det största 
användningsområdet för 
3D-skrivare. Man kan då 
göra en produkt och testa 
den och slipper först kon-
struera dyra verktyg.

Hans kurskamrat Jo-
nathan Siersen påpekar 
att ett viktigt område för 
3D-skrivare är tillverk-
ning av proteser, till ex-
empel ben.

– Med tekniken kan man 
göra bra individuella an-
passningar, säger Jonat-
han Siersen.

Patrik Andersson använ-
der 3D-program i sitt ar-
bete. Han tror att det finns 

nästan gränslösa möjlig-
heter i framtiden.

– Det finns redan skri-
vare som arbetar med or-
ganiskt material. Kanske 
man kan tillverka ett nytt 
öra åt en som förlorat sitt, 
spår Patrik Andersson.

Christer Nordmark
0370-300 687

christer.nordmark@varnamonyheter.se

Patrik Andersson arbetar i 3D på sitt jobb. Han tror att det finns oanade möjligheter för vad 3D-skrivare kan producera i 
framtiden. Foto: CHRISTER NORDMARK 

En sko i mjuk och hård plast är bland annat vad en 3D-skrivare kan åstad-
komma.

Med hjälp av en smal tråd i något material bygger skrivare upp en tredi-
mensionell detalj.

Text: 
Henrik Timner
0370-30 06 62

henrik.timner@varnamonyheter.se

se tv på webben
 varnamonyheter.se
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Ny utbildning i höstFolkhögskolan och Teknikcentret i samarbeteVÄRNAMO Genom att samarbeta med Teknikcentret kan folkhögskolan i Vär-namo starta en helt ny teknikprofil till hösten.
Folkhögskolan kanske är mest känd för sin textil-utbildning och fritidsle-darutbildning. Nu växlar man in på en variant med namnet ”Miljö, teknik och samhälle” - med tillägget ”för en hållbar utveckling”.– Vi vill vara en del av lo-kalsamhället och här finns ju många industrier med behov av teknisk personal, berättar rektorn Erik Engs-bråten.

Unik utbildningAtt skapa en teknisk profil till den så kallade allmän-na kursen är något ganska unikt i landet. Läraren Eva Näslund känner inte till något liknande bland lan-dets folkhögskolor.Satsningen har blivit möjlig tack vare samar-bete med Teknikcentret på Gummifabriken. – Utan den hjälpen hade vi fått nöja oss med enbart 

teori, konstaterar Erik Engsbråten.
SamarbeteNiclas Stensson på Teknik-centret är glad över sam-arbetet. Han hoppas att elever från folkhögskolan sedan väljer att studera vi-dare på Campus i Värnamo.– Vi söker ju olika kopp-

lingar och samarbetspart-ners. Vår uppgift är ju att få Värnamo att växa och se till en långsiktig kom-petensförsörjning. Gno-sjöregionen är ju företag och teknik, säger verk-samhetsledaren Niclas Stensson.
Vad Teknikcentret kan bidra med är bland annat 

hur man gör ritningar och konstruktioner och att programmera.Antalet elever som kom-mer att antas är 10-15 stycken och start blir till höstterminen.

Christer Nordmark
0370-300 687christer.nordmark@varnamonyheter.se

Tack vare ett samarbete mellan folkhögskolan och Teknikcentret kan en ny utbildning i 

teknik starta till hösten. Det skakar rektor Erik Engsbråten och verksamhetsledare Niclas 

www.mio.se

Parasoll Luleå värde 999·** Parasoll Visby värde 499·**

TRÄDGÅRDS- 
GRUPP

749· 
/MÅN*

TRÄDGÅRDSGRUPP550·/MÅN*

Trädgårdsbord Mölle i galvaniserad stål med skiva i teak,  
Ø 106 cm inkl. 4 trädgårdsstolar  5.495· Vitlack 4.495·

15%
RABATT PÅ UTVALDA SOFFOR OCH BYGGBARA  
HYLLOR**  

2-sits soffa med divan och schäslong Modern Living i tyg Troy silver, armstöd B, ryggplymåer,  

ben i metall, fast kombination, B 332 cm 13.596· (15.995·) DELBETALA 1.360·/MÅN I 10 MÅN** 

Kontinentalsäng Sone i tyg Hathor grå, inkl. bäddmadrass Sone  
vändbar, 180x200 cm 12.995· (25.990·) Huvudgavel Sone i tyg 
Hathor grå, B 180cm 1.995· (2.995·) Nackkudde Sone 999· 

50% 
RABATT!

KONTINENTALSÄNG1.300·/MÅN*

Solstol Beach i 
turkos textilene 
med svart stål-
ram 299· Finns i 
flera färger

SOLSTOL
299·

RÄNTEFRITT 10 MÅNADER!HANDLA FÖR MINST 3.000 KR OCH DELA UPP BELOPPET PÅ 10 MÅNADER 
HELT RÄNTEFRITT* DU FÅR ÄVEN PARASOLL PÅ KÖPET OM DU HANDLAR  
UTEMÖBLER FÖR MINST 3.500 KR***

Mio Inredare : Passa på att göra fint på uteplatsen under påskhelgen .

PARASOLL 
PÅ KÖPET!

T.O.M  
13 APRIL***

Mio Stad. Läge.Adress. Tel. XXX-XX XX XX. Mån-fre XX-XX. Lör XX-XX. Sön XX-XX. *Helt räntefritt och inga övriga avgifter tillkommer om betalning sker i tid.  **15% rabatt på hyllserierna Como, Timantti samt 

sofforna Coffee, Modern Living, Nordic, Cloud, Eden och Focus (ej specialpriser)  ***Parasoll Visby, värde 499·, på köpet vid köp av utemöbler för minst 3.500·. Parasoll Luleå, värde 999·, på 

köpet vid köp av utemöbler för minst 7.000·. Parasollfot ingår ej. Erbjudandena gäller nybeställningar 27/3-13/4. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev 

tryckfel. Mer info på mio.se

NYHET Trädgårdssoffa Davenport i natur/brun konstrotting, inkl. dynor i tyg antracit, B 198, L 198, D 78, H 86 cm inkl. trädgårdsbord med 

skiva i glas, 80x80 cm 7.485· Trädgårdssoffa Davenport, L 248, B 198, D 78, H 86 cm + bord med skiva i glas, 140x80 cm Paketpris 8.995· 

(9.560·) soffa + bord DELBETALA 900·/MÅN I 10 MÅN** 

Finns även i vitt!

Mio Värnamo Söderporten. Från E4:an södra infarten vid McDonalds • Lördag- och söndagsöppet! • Expovägen 4 • Tel. 0370-109 90 

Öppettider till påsk: Påskafton 4/4: 10-15 • Påskdagen 5/4: 12-16 • Annandag påsk: 6/4 12-16 • Ord. öppettider: Mån-fre 10-18. Lör 10-15. Sön 12-16.  

*Helt räntefritt och inga övriga avgifter tillkommer om betalning sker i tid.  **15% rabatt på hyllserierna Como, Timantti samt sofforna Coffee, Modern Living, Nordic, Cloud, Eden och Focus (ej specialpriser)  

***Parasoll Visby, värde 499·, på köpet vid köp av utemöbler för minst 3.500·. Parasoll Luleå, värde 999·, på köpet vid köp av utemöbler för minst 7.000·. Parasollfot ingår ej. Erbjudandena gäller 

nybeställningar 27/3-13/4. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

Växjö växer - vill du växa med oss?Utbildningsförvaltningen erbjuder dig ett inspirerande 
och utmanande arbete. Tillsammans arbetar vi för att våra 
barn och elever ska utvecklas och nå en ökad målupp-
fyllelse. Inom vår förvaltning vill vi våga tänka och prova 
nytt, våga vara nyfikna och lära oss av varandra. Vi vill att 
barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa 
ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och 
självständiga 19–20-åringar. Som arbetstagare hos oss är du viktig! Det är du, som 

tillsammans med oss, bidrar till en positiv utveckling för 
våra barn och elever. 
Just nu söker vi lärare, förskollärare, specialpedagoger, 
speciallärare m.fl. Annonsering sker löpande från och med 
vecka 14. 

Läs mer och ansök viawww.vaxjo.se/ledigajobb

070-474 54 60
w

w
w

.tradgardstjanst.net

Säsongens gräsmatte- och gödselservice för fast pris 2.275:- Beställ NU via vår hemsida!

Säsongens nyhet!Mästarmattan

Enets tapetserarverkstad
Enets tapetserarverkstad
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Aktiebolag
Skönhet och 
fransar i Värnamo
Ort: Värnamo.
Verksamhet: 
Skönhetssalong.
Styrelseledamot: 
Sandra Karlsson, Vär-
namo.

Livonia print 
solutions
Ort: Värnamo.
Verksamhet: 
Tryckeriförmedling etc.Styrelseledamot: Trond Erik Isaksen, Lettland.

Kabir medical
Ort: Värnamo.
Verksamhet: Medicinska tjänster.
Ledamöter: Jahangir Kabir och Sarwen Zidan Hussein, båda Värnamo.
Bilstad
Ort: Värnamo.
Verksamhet: Bilhandel.Styrelseledamot: Ali Abdulmunem Razooqi, Värnamo.

El och dataproduktion Finnveden
Ort: Värnamo.
Verksamhet: Utveckla och tillverka 
elektronikprodukter.Styrelseledamot: Ingvar Johansson, Forsheda.

Nivika 
timmermannen
Ort: Värnamo.
Verksamhet: 
Fastighetsförvaltning.Styrelseledamot: Nic-las Bergman, Värnamo, och Håkan Eriksson, Bromma.

Kvinna får 
rätt till 
flytthjälp
VÄRNAMO En ung kvinna har fått rätt mot socialnämnden i sin hemkommun. 
Hon ska nu få hjälp 
att flytta till Värna-
mo.

Av medicinska och sociala skäl bör kvinnan flytta till Värnamo, vilket både lä-kare och nu även förvalt-ningsrätten anser.
Hennes hemkommun vill dock inte betala flyt-ten. Där anser social-nämnden att det kan prö-vas först i efterhand och då kanske kvinnan har fått arbete och inte behö-ver ekonomisk hjälp.

Men när kvinnan över-klagade till förvaltnings-rätten gick de alltså på hennes linje. Hon ska få hjälp med flyttkostnaden, säger rätten.
Dock har nämnden i den aktuella kommunen valt att överklaga till den högre kammarrätten.

Klart för sjuksköterskeutbildningVÄRNAMO Till hös-ten kan 20 personer börja studera till sjuk-sköterska på Campus i Värnamo.
På tisdagen skrev 

kommunen och Häl-sohögskolan i Jönkö-ping under en gemen-sam avsiktsförklaring.
Efter några decenniers up-pehåll är det nästa år åter dags att utbilda sjukskö-terskor i Värnamo. 

Värnamo kommun och Hälsohögskolan har skri-vit under avtalet som innebär att det startas en studiegrupp med egen sökkod vid Campus Vär-namo hösten 2016.
Kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C) var glad att kunna sätta sitt namn på pränt.

– Värnamo gör en ut-vecklingsresa och detta är en viktig bit i den strä-van. Sjuksköterskor är ett bristyrke i regionen och vi vet också att utbildning på hemmaplan ger resultat. Det borde vara lättare att hitta en sjuksköterska om några år både för kommu-nen och regionen. Kom-munen behöver absolut fler sjuksköterskor, säger han.
Enikö Ohlsson, verk-samhetschef på Campus, menar att samverkan med vården och omsorgen i re-gionen – exempelvis via praktiken – kommer att spela en stor roll.

– Om vi får en bra kom-munikation med arbetsgi-varna kommer det att vara ett stort steg i rätt rikt-ning. Enikö Ohlsson gläds åt den nya utbildningen:

– Inte minst är det jät-teroligt att vi breddar våra utbildningar mot den of-fentliga sektorn. Där har vi inte haft så mycket hittills, säger hon.
Också Lars-Uno Åkesson, kompetensakademiansva-rig på Campus Värnamo, är tillfreds med det nya avta-let.

Aldrig så många
– Utbildningarna samlar sig på hög, säger han och visar en förteckning över de högskoleutbildningar som nästa år startar i Vär-namo: 3D-teknik, förskol-

lärare, socialpedagog, sjuk-sköterska.
– Så många har vi aldrig startat tidigare, säger han.

Delad tid
De som läser det treåriga programmet till sjukskö-terska kommer att dela sin tid mellan Jönköping och Värnamo. 

Seminarier, handled-ning, grupparbeten och examinationer kommer att förläggas till Värnamo. Till det ska läggas praktik på Värnamo sjukhus eller vårdcentraler eller i kom-muner i södra regiondelen.

– Det blir kanske 10–15 timmar som schemaläggs i Jönköping, resten blir här nere, säger universitetsad-junkt Ingrid Widäng.

”En utmaning”
Det blir Hälsohögskolans första samarbetsprojekt enligt en sådan här modell.– Det blir en utmaning även för oss. Till exempel måste vi fundera på vilka pedagogiska metoder vi ska använda. Det blir spän-nande, säger Karin Enskär, chef på avdelningen för omvårdnad på Hälsohög-skolan.

Det handlar om 20 plat-ser.
– Vi hoppas på ett högt söktryck och då kommer vi att ta in fler så att det verkligen blir 20 i slutän-dan, säger Karin Enskär.Enikö Ohlsson delar den förhoppningen, men vill samtidigt vara försiktig.– Vi vet att när man an-ordnar en utbildning för första gången så kan det ta lite tid innan folk upp-täcker det, säger hon.

Henrik Timner
henrik.timner@varnamonyheter.se

Kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C) och Ewa Wigaeus, vd för Jönköping University Hälsohögskolan, 
skriver under och tar i hand på överenskommelsen som ger Värnamo en sjuksköterskeutbildning. Bakom syns Karin En-
skär, chef för avdelningen för omvårdnad, Jönköping University Hälsohögskolan, Ingrid Widäng, universitetsadjunkt, samt 
Enikö Ohlsson, verksamhetschef för Campus Värnamo, och Lars-Uno Åkesson, kompetensakademiansvarig, Campus 
Värnamo. 

Foto: HENRIK TIMNER

Boenden mer än fulla
Ensamkommande bor tillfälligt på hotell i brist på lokalVÄRNAMO Trycket på boendena för en-
samkommande flyk-tingbarn är så stort 
att en handfull av 
dem tillfälligt får bo på hotell i väntan på plats. Det är med an-dra ord bråttom att 
hitta en lösning för 
det planerade nya bo-endet.
– Vi har ett stort behov av både lokaler och personal, säger Maria Johansson (C), medborgarnämndens ord-förande, om situationen.Kommunen rekryterar fortlöpande personal till boendena för ensamkom-mande.
– I dagsläget behöver vi 

få in runt åtta män och kvinnor i verksamheten, men det kan komma att bli fler, säger Giovanni Rojas, tillförordnad sektionschef på medborgarförvaltning-en.

Tio för många
De tre boendena som finns just nu är fulla och två av dem är mer än fulla.

– På Östboskolan ska det egentligen inte vara mer än 35–40 ungdomar och nu är det nästan 50. Vi hål-ler på att bygga om där så att inte alla behöver bo på varandra, säger han.

”Bara tillfälligt”
Det innebär att enstaka ensamkommande får in-kvarteras på hotell.

– Men det är verkligen 

bara tillfälligt, poängterar Giovanni Rojas.
Planen är att de ensam-kommande som har bott här en längre period, och som snart fyller 18 år, ska slussas ut till egna lägen-heter och därmed frigöra plats på boendena.

Letar överallt
Men även ett fjärde boen-de till ensamkommande planeras i kommunen för att möta behovet. Medbor-garnämnden har gett en arbetsgrupp på tekniska kontoret i uppdrag att hit-ta lokaler till det fjärde bo-endet. Man letar nu alltså i hela kommunen efter lo-kaler som uppfyller alla de krav som ställs på ett bo-ende för ensamkommande flyktingbarn.

– Det är många bollar i luften nu, men vi ska ha en avstämning i nästa vecka, säger Claes Karlsson, fast-ighetschef på kommunen.

Camilla Sandberg
0370-30 06 53

camilla.sandberg@varnamonyheter.se

”Vi har ett stort behov av både lokaler och personal”, säger medborgarnämndens ordförande Maria Johansson (C) som har gett tekniska kontoret i uppdrag att leta efter lämpliga lokaler för ett nytt boende för ensamkommande.
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Man anhållen 
för misshandel
VÄRNAMO En man i 
30-årsåldern greps av po-
lis i centrala Värnamo un-
der natten mot söndagen 
och anhölls senare efter 
en misstänkt misshandel. 
Enligt polisen ska man-
nen ha misshandlat en 
kvinna i deras lägenhet.

Det var vid halv två-
tiden som polisen larma-
des om ett lägenhetsbråk 
i Värnamo. Mannen greps 
på platsen av polis.

En kvinna i 25-årsål-
dern var målsägande men 
behövde inte uppsöka 
sjukhus för sina skador.

Under söndagsmorgo-
nen tog åklagare beslut 
om att mannen skulle 
anhållas. Händelsen rub-
riceras som misshandel.

Campus Värnamo växer 
Fler utbildningar än någonsin till hösten i Värnamo

VÄRNAMO Den här 
veckan fick studenter 
besked var de kommit 
in på högskolan. I Vär-
namo erbjuds till hös-
ten fler utbildningar 
än någonsin.

– Vi har varit uthålli-
ga och kämpat för det, 
säger verksamhets-
chef Enikö Ohlsson.
För två år sedan erbjöd 
Campus Värnamo fyra ut-
bildningar, förra året sju 
och i år rekordnoteringen 
elva.

– Det har vuxit med små 
steg de första åren och nu 
de sista åren har det gått 
som tåget, säger Enikö 
Ohlsson, verksamhets-
chef för Campus Värnamo.

En av nyheterna till 
hösten är utbildningen 
mot att bli integrations-
pedagog. Intresset till 
den utbildningen har va-
rit stort.

– Vi hade över hundra 
sökande till den utbild-
ningen men många vill 
läsa på distans. Tyvärr är 
det också många som inte 
är behöriga, säger Ohls-
son.

För att vara behörig till 
just den utbildningen 
krävs arbetslivserfaren-
het med barn och ungdo-
mar. Många av program-
men på Campus Värnamo 
kräver rätt arbetslivser-
farenhet, vilket gör att 
många som söker inte är 
behöriga. 

Därför finns det fortfa-

rande lediga platser att 
söka på flera yrkeshög-
skoleprogram.

Ljusa framtidsutsikter
Campus Värnamo jobbar 
med behovsstyrda utbild-

ningar och diskuterar nu 
att härnäst utbilda stöd-
pedagoger. Nästa år ska 
också Gummifabriken, 
där Campus Värnamo hål-
ler till, vara färdigbyggd.
Ohlsson tror att det kom-

mer locka fler till Värna-
mo.

– Att få helhetskoncep-
tet med en stor fin res-
taurang, bibliotek, biograf 
och livescen kommer få 
ännu fler intresserade och 

ännu fler att utbilda sig 
här, hoppas Ohlsson.

Förklaringen till att 
man nu kan erbjuda fler 
program låter enkel.

– Jag tror att det har 
varit ihärdigt arbete och 

att vi verkligen har jobbat 
med det som regionen be-
höver. Vi har varit uthål-
liga och kämpat för det, 
säger hon.

Marcus Andersson
marcus.andersson@varnamonyheter.se

– Det går inte så fort och det blir inte jättemånga nya studenter på en gång, men det ger bra resultat, säger Ohlsson om Campus Värnamo. 

 

Foto: MARCUS ANDERSSON

Ljusa framtidsutsikter

Fler vårdbesök via appen
LÄNET Region Jön-
köpings län satser vi-
dare på sin ”digitala 
vårdcentral”. Förut-
om läkarbesök via ap-
pen kan man sedan 
en tid tillbaka även 
träffa sjukgymnaster. 
Och till hösten plane-
ras även psykosociala 
teamen bli boknings-
bara virtuellt. 

I december förra året star-
tade Vårdcentralerna Bra 
Liv, de offentligt drivna 
vårdcentralerna i regio-
nen, tjänsten Bra Liv Nära. 
Då öppnades möjligheten 
för patienter i länet att 
träffa läkare via videomö-
ten. 

Regionen var först i värl-
den inom offentligtfinan-
sierad sjukvård att erbjuda 
virtuella läkarbesök. I maj 
i år utökades tjänsten med 
sjukgymnaster. 

De uppföljningar som 
har gjorts visar att de 

flesta som provat tjäns-
ten är nöjda. Men antalet 
som loggat in sig är klart 
färre än beräknat. Hittills 
har 325 digitala vårdbesök 
gjorts. Det innebär 2-8 be-
sök om dagen. 

– Det har inte gått så fort 
som vi trodde att ändra be-
teendemönster, säger Ulf 
Österstad, distriktsläkare 
och verksamhetschef för 
Bra Liv Nära. 

Mest medelålders
Trots det låga intresset så 
här långt tror Ulf Öster-
stad mycket på den nya 
tjänsten som ett framtida 
komplement till de van-
liga fysiska besöken på 
vårdcentralerna. 

Hittills är det medel-
ålders personer, som har 
svårt att få ledigt från job-
bet, som nyttjat tjänsten. 

– Vi trodde att fler små-
barnsföräldrar skulle an-
vända tjänsten, som också 
har svårt att få tiden att 
räcka till. Men vi tror att 
den målgruppen kommer 

att växa, de som är vana att 
sköta det mesta med sina 
mobiltelefoner, säger Ulf 
Österstad. 

Frigöra resurser
Videobesöken är passande 
för exempelvis hudåkom-
mor, luftvägsinfektioner, 
och åttondedagssjukskriv-
ningar. De är vidare lämp-
liga för patienter med hos-
ta, vattkoppor etcetera för 
att minska smittorisken i 
väntrummen. 

Förutom att utöka till-
gängligheten för patien-
ten ser Ulf Österstad att 
den digitala vårdcentra-
len på sikt ska att frigöra 
resurser till de mest sjuka 
på vårdcentralerna.

– Ett långsiktigt mål är 
att det ska skapa mer tid 
till fysiska besök för äldre 
och multisjuka på vård-
centralerna, säger Ulf Öst-
erstad. 

Ladda ner app
Till hösten planeras ”Bra 
Liv Nära” att utökas med 

psykosociala team. Här 
ingår exempelvis kura-
torer, psykologer, psykia-
trisjuksköterskor och ar-
betsterapeuter. Uppgiften 
är att bedöma, utreda och 
behandla lätt till måttlig 
psykisk ohälsa. 

Den som vill boka ett di-
gitalt besök på vårdcentra-
len måste först ladda mer 
appen ”Kry”. Därefter log-
gar man in med sitt bank-

id. I appen beskriver man 
symtomen och det finns 
möjlighet att skicka bilder. 

Det är möjligt att boka 
tid klockan 08-17 på var-
dagar och ett videobesök 
kostar lika mycket som 
ett ordinärt besök på vård-
centralen, det vill säga 250 
kronor. 

Daniel Henriksson
036-30 40 65

daniel.henriksson@hallpressen.se

Ulf Österstad, distriktsläkare och verksamhetschef för Bra 

Liv Nära, trodde att intresset för den digitala vårdcentralen 

skulle varit större än vad som hittills varit fallet.  Foto: ARKIV 

Gilla oss på
Facebook
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Ny utbildning på gång
Ett steg framåt och två steg bakåt för Campus Värnamo
VÄRNAMO Campus 
Värnamo hoppas på 
att få en ny utbild-
ning godkänd i janu-
ari. Samtidigt startar 
inte två tidigare bevil-
jade utbildningar.
Det är alltså ett steg fram-
åt och två steg bakåt om 
den nya utbildningen till 
stödpedagog får godkänt 
från Myndigheten för yr-
keshögskolan (MYH) i ja-
nuari 2017.

– Det är stor konkurrens, 
det är 20–25 procent av alla 
som ansöker om att starta 
en yrkeshögskoleutbild-
ning som blir beviljade. 
Det krävs bra stöd från ar-
betslivet, och att det inte 
för många som söker sam-
ma utbildning, säger Enikö 
Olsson, verksamhetschef 
på Campus Värnamo, och 
berättar att stödet från ar-
betslivet har varit bra.

Många intresserade
– Det är många kommuner 
som har legat på och vill ha 
hit den här utbildningen.

Om det blir grönt ljus i 
januari kommer ansök-

ningarna att starta i mars, 
med utbildningsstart i au-
gusti 2017. 

– Vi har inga lärare än, 
det finns mycket kompe-
tens inom högskolorna 
som till exempel i vid uni-
versitet i Jönköping, som 
är huvudman för utbild-
ningen. Det finns redskap, 
men inga lärare anställda 
som väntar, säger Enikö 
Olsson.

Intresset för utbildning-
arna verktygsmakare och 
fastighetstekniker blev 
däremot inte mer än god-
kända ansökningar från 

MYH. På grund av dåligt 
söktryck har utbildning-
arna inte lyckats starta se-
dan de fick tillstånd.

När det gäller utbild-
ningen till verktygsmaka-
re har försöken att få igång 
den varit fruktlösa. Detta 
trots att Campus Värnamo 
har sträckt ut en hand till 
företag och arbetsförmed-
lingen.

Moment 22
– Yrket är så eftertraktat, 
de som finns på platser-
na på företagen kan inte 
arbetsgivarna avvara för 

vidareutbildning, säger 
Enikö Olsson, och berättar 
om det moment 22 som 
har uppstått:

– För att bli antagen 
måste man ha gymnasie-
utbildning med vissa spe-
cifika kurser, och minst 
två års utbildning inom 
industrin.

De som redan jobbar där 
kan å andra sidan inte av-
varas för vidareutbildning.

När det gäller utbild-
ningen till fastighetstek-
niker har kraven ändrats, 
men tyvärr hjälper det 
inte det faktum att Cam-
pus Värnamo landar på tio 
utbildningar till våren.

Tagit bort krav
– Vi har faktiskt i samar-
bete med MYH tagit bort 
arbetslivserfarenheten 
som krav, det går att söka 

till fastighetstekniker re-
dan från gymnasiet men 
de allra flesta söker ut-
bildningar med start till 
hösten. 

Det är alltså ett steg 
framåt och två steg bakåt 
för Campus Värnamo. För-
utsatt att den där ansökan 
godkänns i januari.

Amar Bajric
0370- 30 06 61

amar.bajric@varnamonyheter.se

Campus hoppas att en ny utbildning till stödpedagog får godkänt från Myndigheten för 
yrkeshögskolan (MYH) i januari 2017. Foto: AMAR BAJRIC

Enikö Olsson är verksamhetschef på Campus Värnamo.

Julen börjar
       redan ombord!

 fr 249:-/bil & 1 pers*Tyskland

Bokningsavgift vid personlig service. Begränsat antal biljetter. *Bil & 1 pers Trelleborg–Sassnitz, fr 249:-/pers. Båtresa 1 pers + bil enkel väg. Ta med fl er i bilen för 114:-/vuxen, 57:-/barn. Förboka julbord Trelleborg–Sassnitz 197:-/pers inkl måltidsdryck. Julbordsperiod 20/11–23/12. 

På Stena Line älskar vi julen. Därför byter vi även i år namn till 
Santa Line. Vi tar dig till stämningsfulla julmarknader i Berlin, 
Rostock och Stralsund medan du njuter av det välfyllda julbordet 
och fyndar i vår Bordershop ombord och iland i Sassnitz. Välkommen!

stenaline.se

2016
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Unga ska lockas till IT-branschen
Kurs ska bevara teknikintresse hos unga
VÄRNAMO Under 
onsdagen var det de-
but för kursen där 
barn från årskurs 3-5 
ska få skapa sina eg-
na hus i spelet Mi-
necraft. Syftet är att 
fånga upp och bevara 
teknikintresset hos 
unga inför framtiden.
Tio barn hade anmält sig 
till kursen ”Minecraft City 
Värnamo” som hålls av 

Teknikcenter i Gummi-
fabriken. Framför varsin 
dator fick deltagarna en 
kursintroduktion av Si-
mon Jonasson och Admir 
Ramic som håller i kursen.

Får återskapa hus
– Många barn har ett stort 
intresse för spel och det är 
roligt att kunna omvandla 
det till något där det de 
skapar i spelet blir något 
konkret i verkliga livet, sä-
ger Admir Ramic.

Med sig hade deltagarna 
bilder på sina hus, som de 
ska få återskapa i spelet 
Minecraft och skriva ut 
med 3D-skrivare vid ett 
senare kurstillfälle.

– Det ska bli roligt att 
göra sitt eget hus. Jag 
tycker om spel och har 
byggt andra hus i Mine-
craft innan, säger nioåriga 
Irma Bengtsson, som är 
den enda tjejen som har 
anmält sig till kursen den 
här gången.

– Tjejerna är tyvärr lite 
svårare att fånga upp, men 
vi märker ändå när vi hål-
ler teknikkurser under lov 
att det är en ganska bra 
spridning. Vi försöker ju 
att få fler tjejer att delta, 
eftersom de behövs inom 
IT-branschen även i fram-
tiden, säger Oscar Axels-
son, Teknikcenteransvarig.

Stort intresse
Aldrig tidigare har plat-
serna för en kurs av Tek-

nikcenter fyllts så snabbt.
– Det har varit ett otro-

ligt stort intresse för kur-
sen. Så stort att vi bara 
några dagar senare pla-
nerade in en ny liknande 
kurs till påsklovet. Den är 
redan fullbokad, säger Os-
car Axelsson.

Vill säkra framtiden
Syftet med Campus Vär-
namos Teknikcenter är att 
fånga upp och bevara tek-
nikintresset hos unga.

– Det är inte ett projekt 
utan ett långsiktigt arbete 
där kommunen vill att vi 
ska försöka säkra kompe-
tens för våra lokala IT-fö-
retag inför framtiden. Det 
är viktigt att väcka intres-
set även hos såpass unga 
personer som deltagarna 
här i dag, säger Oscar Ax-
elsson.

Dejana Pasic
0371-56 57 14

dejana.pasic@varnamonyheter.se

Tanken är att deltagarna ska få sina egna skapade hus 
utskrivna med en 3D-skrivare. På bilden visas en 3D-utskrift 
av Gothia Towers i Göteborg.

Alla deltagare har erfarenheter av spelet sedan tidigare, 
men är inga experter. Via en stor skärm som styrs av de 
kursansvariga guidas de i hur de ska göra.

Admir Ramic (kursansvarig och elev på Smålands Tekniska 
College), Oscar Axelsson (Teknikcenteransvarig) och Simon 
Jonasson (kursansvarig och elev på FIGY:s teknikprogram).

Nioåriga Irma Bengtsson ser fram emot att få bygga sitt egna hus i spelet Minecraft. Foto: DEJANA PASIC 
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Initiativtagare till Ljus är Göran Hellborg. Han bläddrar i en annorlunda årsredovisning där företaget som gjorde årsredovisningen intervjuade fyra 

100-åringar som levde ovanför Polcirkeln om hur de upplevde ljusets utveckling och vad ljus har betytt för dem. 
Foto: HENRIK TIMNER

Aleksandra Stratimirovic, konstnär och ljusdesigner, packar upp sitt verk Color Wheels som nyss anlänt från Los Ang-eles och som aldrig tidgare har visats i Sverige. 

I två filmer speglar Jan Garnert, med hjälp av en rad kända målningar, hur människans har upplevt ljus. 

Utställningens enda armatur sva-rar finske arkitekten, formgivaren och professorna Vesa Honkonen för. Det är dock ingen vanlig arma-tur, den både skriker och ändrar färg när en människa går nära. 

Här utforskas ljusetEn av Vandalorums största utställningar någonsinVÄRNAMO Vad är ljus? Finns det bra och dåligt ljus? Hur påver-kar ljus hur vi uppfat-tar miljön runt om-kring oss?
Dessa frågeställ-ningar undersöks i ut-ställningen Ljus – en av Vandalorums störs-ta utställningar nå-gonsin.

– Det känns fantas-tiskt att kunna gö-ra en sån här utställ-ning, säger museichef Elna Svenle.
I oktober arrangerade Van-dalorum en nordisk work-shop på temat ljus. Tanken var att arbetet skulle resul-tera i en utställning och i morgon fredag är det dags för vernissage.
Utställningen – som sträcker sig till den 15 okto-ber – samlar 16 konstnärer, formgivare, arkitekter/ar-kitektkontor och forskare från hela Norden.– Vi har hållit på i två veckor med att sätta upp utställningen och vi har i princip byggt om Lada 1 in-vändigt, säger Elna Svenle och tillägger att en del verk kommer att placeras ut-omhus på konstmuseets innergård.

LamputställningMed deltagare från fem länder som arbetar med ljus på en mängd olika sätt tar utställningen ett helhetsgrepp på vad ljus är och hur vi människor uppfattar och förhåller oss till det.
– Den som hoppas få se 

en lamputställning blir nog besviken. Vi har en ar-matur i utställningen, på-pekar Elna Svenle.I ställer väntar stora in-stallationer – som exem-pelvis en ljustratt från golv till tak, en hängande Svan-sjön av notblad och en tex-til vävd av optiska fibrer – på besökaren. Utställning-en innehåller också filmer, en finurlig camera obscura samt tre små trälådor som besökaren ska stoppa in huvudet i. Bland annat.Förutom ljus och färg är interaktivitet känneteck-nande för Ljus. Besökarna erbjuds direkta upplevelser på temat ljus.
– Det är inte bara en vi-suell utställning utan den handlar också mycket om kroppen. Ljus är kroppsligt. Det handlar inte om ljus utan är en utställning med ljus, säger arkitekt Göran Hellborg som är initiativ-tagare till Ljus.

Djupare diskussionEnligt honom har medve-tenheten om ljusets bety-delse ökat något under se-nare år. Han nämner som exempel att ljusdesigner i dag är ett etablerat yrke. Samtidigt tycker han att man i hans egen bransch, arkitekturen, fortfarande fokuserar för mycket på form och material.– Det är först form och material och sedan ljus. Man utgår sällan från lju-set på platsen.
Han är också kluven in-för den tekniska utveck-lingen som ständigt möj-liggör mer ljus.

– Teknikivern kan slå över. Visst, vi kan göra si-muleringar och solstudier 

men det är ofta skilt från den aktuella platsen. Ib-land saknar jag kvalitet i diskussionen, vad är det för samhälle vi vill leva i, säger Göran Hellborg.Ett historiskt perspektiv på ljuset kan Jan Garnert, etnolog och kulturhis-torisk belysningsexpert, ge. Enligt honom innebar elnätens utbyggnad och glödlampans genomslag i slutet på 1910-talet en grundläggande förändring av människors livsvillkor.– Både rum och tid för-ändrades. För första gång-en kunde man lysa upp ett helt rum med endast en ljuskälla och det innebar att man kunde utnyttja rummen på ett helt nytt sätt. Man kunde också ut-nyttja fler timmar på dyg-net. Det här hade betydelse både för människans bio-logi och sociala förutsätt-ningar, säger Jan Garnert.Enligt honom innebar det elektriska ljuset många förbättringar, men han på-pekar samtidigt att det som avgör är vad vi använ-der ljuset till.
– Med ljus kan man lysa upp ett fångläger eller bryta ner en människa. Och om vi får hur mycket ljus som helst, när ska vi då vila?

– Ibland behöver vi mör-ker, påpekar Göran Hell-borg som också har instal-lerat ett helt mörkt vilo-rum i utställningen.Flera konstnärer och ljusdesigners medverkar i Ljus. En av dem är Aleksan-dra Stratimirovic som ofta gör platsspecifika verk som integreras i arkitek-turen.
– Det är inte alltid det går. 

Stort tryck 
för att  
få plugga  
på Campus 
VÄRNAMO  Många tampas om att kom-ma in på utbildningen till integrationspeda-gog, även sjuksköter-skeprogrammet har många sökande. 

Integrationspedagog är Campus Värnamos mest populära utbildning med närmare 150 förstahands-sökande till 35 platser. Sjuksköterskeprogrammet är god tvåa och har lockat 60 sökande till 20 platser. Söksiffrorna är överlag jämförbara med dem för 2016.
– Det är positivt att vi behåller söktrycket med tanke på att antalet per-soner som söker högre ut-bildning minskar. Precis som tidigare år är de flesta utbildningarna öppna för sen anmälan så det finns fortfarande möjlighet att bli antagen för att kunna börja studera till hös-ten säger Cinna Adanko, utbildningsansvarig på Campus Värnamo, i ett pressmeddelande.I augusti startar högsko-leutbildningarna 3D-tek-nik och sjuksköterskepro-grammet. En av yrkeshög-skoleutbildningarna som startar är verktygsmakare.– Verktygsmakare tidi-gareläggs till hösten 2017 tack vare engagemanget från industrin. Behovet av yrkesrollen är oerhört stort och branschen ga-ranterar i princip jobb när studenterna är klara efter 1,5 år. Tack vare ut-bildningens upplägg med många praktiska moment är studenterna väl rustade när utbildningen är klar säger Enikö Ohlson, verk-samhetschef.

Stefan Fels
0370-691672

stefan.fels@varnamonyheter.se

Tomburkar för 3 000 kronor stals
ÅSENHÖGA Två män greps i onsdags när de stal tom-burkar från en container i Åsenhöga. Det var vid 8.40-tiden i onsdags som två personer observerades när de stal från en contai-ner i Åsenhöga. Männen gav sig av med bytet, och följdes av en person som även tillkallat polisen. När polisen stoppade bilen kunde de konstatera att bytet bestod av tom-burkar till ett värde av 3 000 kronor. 

Polisen har gripit de två männen, som båda är födda på 1990-talet.

Ibland är det för mycket ljus runt omkring, ibland går det inte att tävla med alla parkeringsljus, säger hon och fortsätter:– Ljus kan vara fantas-tiskt om man hanterar det 

på rätt sätt, men fruktans-värt om man gör det på fel sätt.

Henrik Timner
0370-300 662

henrik.timner@varnamonyheter.se
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Terapi efter julhelgen
Många familjer söker hjälp hos familjerådgivningen

VÄRNAMO Efter jul 
kommer fler samtal 
till familjerådgivning-
en. Höga krav och för-
väntningar gör att 
många familjer väljer 
att söka hjälp.

– Man behöver skala 
bort det som inte är 
helt nödvändigt, sä-
ger familjerådgivaren 
Elisabeth Staberg.

Jul och nyår är två av våra 

mest traditionsbundna 

helger. Stressen och för-

väntningarna kan vara en 

belastning på relationer.
– Det är speciellt med ju-

len. Allt ska vara så bra och 

alla ska vara så glada och 

lyckliga. När det inte är på 

det sättet så får man ib-

land panik, säger Elisabeth 

Staberg, familjerådgivare 

från Relationskonsulterna.

I samband med de sto-

ra helgerna kommer fler 

samtal till familjerådgiv-

ningen, som erbjuder sub-

ventionerad samtalsterapi 

till familjer i kris.
– Det är i och för sig 

många som ringer året 

runt. Men nog är julen 

något alldeles extra, det 

märks. Många ringer före 

jul och många ringer efter 

jul. 
Orsaken bakom många 

samtal är krav och förvänt-

ningar, som leder till stress 

och besvikelser.
– Man ska göra så myck-

et. Man ska träffa bådas 

släkt, barnen ska vara 

glada, pengarna ska räcka. 

Samtidigt är man trött ef-

ter en höst med mycket 

arbete, säger Elisabeth 

Staberg.

Nytt fokus
Det finns sju mottagning-

ar för familjerådgivning i 

länet. De erbjuder samtal 

och relationsbehandling 

för familjer, par och ensam-

stående.
Svaret är ofta att fokusera 

på det som är absolut vik-

tigast.
– Man behöver skala bort 

det som inte är helt nöd-

vändigt. 
Det gäller att minska 

stressen för att istället 

kunna ägna ledigheten åt 

vila och åt att vara tillsam-

mans.
– Man måste ju inte göra 

allt. Ibland måste man våga 

säga nej till släkt och övri-

ga, för att kunna vara med 

familjen och för att få vila.

Johan Fingal
johan.fingal@varnamonyheter.se

FAKTA: Familjerådgivning

FAMILJRÅDGIVARNA Småland har sju mottagningar i länet. De 

erbjuder relationsbehandling för familjer, par och ensamstå-

ende.
ANTAL SAMTAL VARIERAR, men det brukar handla om 3-5.

BESÖKEN SUBVENTIONERAS av kommunen. Ett besök kostar 

klienten 200 kronor. De som inte har råd kan bli avgiftsbefriade. 

Höga krav och orimliga förväntningar gör att många famil-

jer söker hjälp hos familjerådgivningen.  

 
Foto: PONTUS LUNDAHL /TT

Konflikthantering mest populärt på Campus
VÄRNAMO Kon-
flikthantering är den 
mest populära kur-
sen när Högskolan på 
hemmaplan kör igång 
vårterminen på Cam-
pus Värnamo. 

Till vårens kursstarter på 

Campus Värnamo är det 

allra flest sökande till kur-

sen i konflikt och konflikt-

hantering. Till de tolv plat-

serna sökte 32 personer. 
Per-Olof Nordmark, ut-

bildningskoordinator på 

Campus Värnamo, tror att 

kursens popularitet beror 

på att många berörs av 

konflikter.
– Det är många som 

kommer i kontakt med det 

på olika sätt. Många som 

går den här kursen jobbar 

inom kommunens verk-

samheter, på företag eller 

har ett eget intresse för det 

beteendevetenskapliga. 

Det handlar ju om att för-

stå beteenden och varför vi 

agerar som vi gör. 
Vad lär man sig på kursen? 

– Man tittar på teorier 

om konflikter och varför 

de uppstår och strategier 

för att hantera dem. Man 

tittar på i princip alla ty-

per av konflikter. Det kan 

handla om allt ifrån hur 

man hanterar konflikter 

kring veckopengen till hur 

konflikter uppkommer på 

ett företag till exempel. 

Det handlar om kondlikter 

på det mellanmänskliga 

planet, inte om hur man 

löser Syrienfrågan.
Efterfrågas utbildning i 

detta i arbetslivet? 
– Kanske inte den här kur-

sen specifikt, men jag tror 

att man kan ha otrolig 

nytta av den, oberoende av 

var man jobbar. Förhopp-

ningsvis kan man hantera 

konflikter bättre när man 

har gått den här kursen.
De två andra fristående 

kurserna som ges inom 

ramen för Högskolan på 

hemmaplan på Campus 

Värnamo till våren är le-

darskap och specialpeda-

gogik. Till ledarskapskur-

sens tio platser har 16 per-

soner sökt och till special-

pedagogikens tolv platser 

har 27 personer sökt.
Alla fristående kurser 

ges på distans.

– Det finns ingen lärare 

närvarande i fysisk form 

utan man följer föreläs-

ningen via direktlänk till 

Högskolan i Halmstad och 

Jönköping, säger Per-Olof 

Nordmark. 
Anna Karlsson

0371-565711

anna.karlsson@varnamonyheter.se

Konflikthantering är den mest populära kursen på Campus Värnamo till våren. 
Foto: CHRISTER GALLNEBY
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KD: ”Inget  
verkar hända”

 |  Arbetet med 
en familjecentral i Gnosjö 
pågår, är beskedet från Re-
gion Jönköping. När den 
står klar är oklart. 

– Det är inte utan en 
liten ton av bitterhet jag 
säger att det här inte ska 
behöva ta så här lång tid, 
säger LarsÅke Magnusson 
(KD).  

Här blir det ett nytt höghus med 24 studentlägenheter. Från vänster Per- Magnus Rylander, Finnvedsbostäder, Enikö Ohlsson, Campus och Henrik Lind, TN 
bygg Foto: CHRISTER GALLNEBY

SIDAN A5
Nu byggs det höghus i Värnamo

NYA STUDENTLÄGENHETER SKAPAS

Stor oro efter skolbråk
Gymnasieelever i Gisslaved misshandlades på torsdagen

 |  Vid 11.30-tiden på torsdagen skick-
ades flera polispatruller till Gislaveds gymna-
sium efter larm om bråk på skolan. Elever  
blev misshandlade av en person utifrån. En  

person kunde senare gripas, men släpptes på 
fredagen. Väktare fick även sättas in i skolan un-
der veckans sista skoldag. Vittnen ska höras om 
händelsen. SIDAN B2

Grov miss av 
kommunen kring 
strandskydd

 |  Det är inte 
bara privata markägare 
som missat i bestämmel-
serna kring strandskydds-
dispens. Även kommunen 
riskerar nu att bli ett fall 
för åklagaren.

SIDAN B1

Lägger inte ner
VÄRNAMO  |  Restaurang Laga-Gyllen kommer att 
leva vidare i någon form efter flytten. SIDAN A11

Nyanlända har 
fått bostad

 |  Kommunen 
har i uppdrag att ordna 
bostad åt 120 kommunpla-
cerade nyanlända under 
2017.

– Drömmen i integra-
tionstanken är att våra 
nyanlända ska få landa i 
mindre fastigheter över 
hela kommunen, där 
det kanske redan bor 
svenskar, säger bostads-
koordinator Ann-Marie 
Axelsson. 

Projekt för sim-
kunnigheten

 |  På försök 
har man i höst erbjudit 
elever på Rörstorpsskolan 
extra undervisning under 
tre veckor. Pilotprojektet 
är ett samarbete mellan 
arvsfondsprojektet Unga 
Internationella Vänner, 
Värnamo Simsällskap och 
Värnamo kommun.

SIDAN A10

Nytt ödesbesked
FOTBOLL  |  Oskar Molin hade tryckt tillbaka  
cancern. Då kom ett nytt ödesbesked.  SIDAN B6

Glöm inte 
att rösta 
i kyrkovalet imorgon! 
Rösta på Gladare Församlingsliv
Värnamo 

2017
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Spadtag för studentlägenheter
VÄRNAMO Första spadtaget är nu taget för de nya student- lägenheterna på Flint-gatan i Värnamo.Totalt blir det 24 bo-städer i det nya hög-huset.

På fredagen togs det första spadtaget för 24 nya stu-dentlägenheter i Värnamo. Lägenheterna är i första hand avsedda för elever som studerar på Campus Värnamo.Det sex våningar höga huset kommer att ligga mellan de båda befintliga huskropparna på Flintga-tan, som redan idag inne-håller 50 studentlägenhe-ter.

”Värnamo på kartan”– Det känns verkligen roligt att sätta Värnamo på kartan, det här sexvå-ningshuset blir ju ett nytt landmärke i stadsbilden. Jag är säker på att det här kommer att bli ett riktigt trivsamt boende, säger Stanley Guldmyr, tillför-ordnad vd på Finnvedsbo-städer.
Man räknar med att lägenheterna som är på 26 kvadrat och som både  har pentry och eget bad-rum kommer att vara  inflyttningsklara lagom till höstterminens start 2018.

Med start 2018– Vi har ju en vision om att vi ska vara 40 000 invånare 2035. Detta är ju ett led i den, att studenterna kom-mer hit, utbildar sig och på sikt får jobb och bosät-ter sig i kommunen, säger Guldmyr.Totalt bygger Finnveds-

bostäder för tillfället cirka 200 lägenheter i kom-munen till en kostnad av cirka 320 miljoner kronor.  

Höghuset med de 24 stu-dentlägenheterna beräk-nas kosta 26 miljoner kro-nor.
– Det här känns väldigt bra, ska vi få hit studen-ter så är det viktigt att det också finns bostäder, säger 

Enikö Ohlsson, verksam-hetschef på Campus Vär-namo.
Christer Gallneby

24 studentlägenheter och sex våningar högt blir det nya 

huset på Flintgatan. 

Första spadtaget är nu avklarat. Från vänster Lars Lejon, styrelseordförande i Finnvedsbostäder, Per-Magnus Rylander, 

fastighetsutvecklingschef, Enikö Ohlsson, verksamhetschef Campus Värnamo samt Henrik Lind, TN Bygg, en del av La-

gans byggnads AB. 

Foto: CHRISTER GALLNEBY

Till höstterminens start 2018 beräknas lägenheterna vara 

inflyttningsklara. 

VÄRNAMO I fallet med skottlossningen vid Rörstorpsskolan i Värnamo i juli, invän-tar polisen den tek-niska analysen för att kunna gå vidare i ut-redningsarbetet.– Det är avgörande att vi får napp från NFC, säger polisens förundersökningsle-dare Pia Kling.
När analysen från Natio-nellt forensiskt centrum är färdig är oklart.– Vilken typ av föremål som vi skickade dit vill jag inte gå in på, men för undersökningens del är det avgörande att vi får  

ett positivt napp, säger Kling.
– Om inte den tekniska analysen ger någonting måste vi kanske stänga brottsutredningen tills vi-dare, fortsätter Kling.Det var vid ettiden nat-ten mot fredagen den 14 juli som en man sköts med flera skott i ben och fötter vid Rörstorpsskolan. Den skjutne 22-åringen, hemmahörande i Vär-namo, opererades senare samma dygn.– Han har lämnat en historia som är trovär-dig. Sedan kan han ju ha utelämnat något men det är inte så att vi kan beslå honom med någon lögn, sa Pia Kling i en tidigare intervju.

– Mannen är känd hos polisen sedan tidigare. Det på flera olika sätt.I samband med skjut-ningen höll polisen flera förhör. Några ytterligare har sedan dess inte ge-nomförts.– Vi har förhört flera in-blandade, det är personer som figurerar på olika sätt i utredningen och som är alltifrån 20 år och upp till 60 år gamla. Både män och kvinnor. Men vi vill inte säga på vilket sätt de kan vara inblandade, sa poli-sens Pia Kling tidigare.Arbetar polisen utifrån någon teori kring hän-delsen? 
– Teorier är ingenting jag vill gå in på.

Oscar Strandberg

Dna-träff är sista hoppet
Ännu ingen misstänkt för skjutningen i Värnamo i somras

Man till sjuk-hus efter bråkBOR En man i Bor fördes till sjukhus på torsdags-kvällen efter att ha miss-handlats. Men han ville inte säga vem som slog honom. En polispatrull kallades till en adress i Bor sent på torsdagskväl-len efter att man fått information om ett bråk. När man kom till platsen såg man att flera personer hade samlats.– Ingen ville berätta vad som hade hänt men det verkade som om en person hade blivit miss-handlad, säger Tor Seve-lius, vakthavande befäl på Jönköpingspolisen.Den misshandlade mannen, som är i 45-års-åldern, fördes till sjukhus för sina skador. Eftersom inte heller han vill berätta vad som hänt upprät-tade polisen en anmälan om misshandel av okänd gärningsman.Bland personerna som befann sig på platsen hittade polisen också en efterlyst man som man tog med sig.– Han skulle in och av-tjäna ett fängelsestraff på några månader, säger Tor Sevelius.

Motorcyklist och bil i olyckaVÄRNAMO Vid 18-tiden blev en bil påkörd av en motorcyklist på 27:an, strax utanför Värnamo, enligt polisen.  Motorcyk-listen, som var en äldre man i 70-årsåldern hade kört på framförvarande bil. Ingen person skada-des. 
Motorcyklisten fick en ordningsbot för händel-sen, för att inte ha anpas-sat avståndet till bilen framför. 

I fallet med skottlossningen vid Rörstorpsskolan i Värnamo i juli, inväntar polisen den tek-

niska analysen från NFC för att kunna gå vidare i utredningsarbetet. Foto: CARL CARLERT

Lördag 5 augusti 2017

Med de lokala nyheterna
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Ny utbildning 

KLAR 
på Campus Värnamo

”För varje elev 

så har vi minst 

ett företag som 

vill anställa”
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