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Det händer

2009

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

innebär att vägbanan höjs och att
man lägger på smågatsten. I samma 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 månader.
Leena Niskanen

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 riktar 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

KTH vill jobba med Värnamo
8

Söndag 30 augusti

– utbildning och forskning kring förgasning lockar
VÄRNAMO (VN)

KTH

VVBGC och Campus Värnamo står i fokus när
Kungliga tekniska högskolan, KTH, jobbar för ett nytt
nationellt förgasningscentrum för forskning och utbildning.
– Att då ha en sån anläggning som den i Värnamo att tillgå, det är jävligt
bra rent ut sagt, säger forskaren 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 kommer att bli en stor sak framöver
och anläggningen i Värnamo är
enligt min uppfattning central i
det sammanhanget. Anläggningen är mycket intressant ur
demonstrationssynpunkt, säger
Krister Sjöström, som har jobbat med förgasning i 30 år och
nu är i färd med att skapa en
förgasningsgrupp på KTH.
Inom energiforskningen är

Vä

man nämligen ganska övertygad om att andra drivmedel än
bensin på allvar måste fasas in
förr eller senare. Därför är förgasning intressant.

Utbildningar behövs

– Men då måste man också ha
kunskap på alla nivåer, inte
minst också vad gäller teknisk
personal, säger Krister Sjöström 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 kommer så långt. VVBGC (Växjö
Värnamo Biomass Gasification
Centre) har däremot redan inlett samtal med Campus Värna-

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

Kräver ombyggnad

Hur det nationella förgasningscentrat i slutänden kommer att

00.
Bredaryds bibliotek, kl 10.00–13.
Forsheda bibliotek, kl 14.00–19. 00.
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,
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Utbildningsmässa lockade många

kl 10.00–17.00. Bob Matsons
målningar.
Konstarkivet, Värnamo, kl
12.00–17.00. Wegner-möbler
dalorums samlingar.
ur VanStadsbiblioteket, kl 10.00–19.
00. Elever från Värnamo
skola visar designade klänninga
folkhögr.
Bad
Simhallen, Värnamo, kl 13.00–20.

30.

Bibliotek
Stadsbiblioteket, kl. 10.00–19.

00.

P

å Campus Värnamo i
gamla
gummifabriken
var det informationsträff i
tisdags kväll. Förhoppn
ingen
var att 40–50 personer
skulle
komma men det blev närmare
70 som kom för att höra
vad
olika KY- och högskoleu de
tbildningar har att erbjuda. På
plats
fanns program-, utbildning
soch it-ansvariga samt representanter från företagarna
för att
svara på frågor.
Bland de olika programm
en
var det framför allt teknikutbildningarna som lockade.
Erwin Fredy från Gislaved
var intresserad av 3D-teknik.
– Jag vill få lite mer information så man kan bestämma
för att söka eller inte, säger sig
han.
Det var fler som hade samma
utgångspunkt som honom.
Martin Gustafsson hade åkt
från
Växjö.

– Jag är väldigt intressera
det här med 3D-teknik och d av
vill
få mer information om
utbildningen här.

*
FÖR ATT KOMPLETTERA
det
dan befintliga 3D-teknik regrammet kommer det till prohösten
att starta en utbildning med
inriktning på produktion
inom
3D. Där ska man lära sig
att gå
hela kedjan från idé till en
färdig
produkt. Ett behov som näringslivet har saknat, enligt Åza
Rydén, vd på Värnamo Näringsliv
– Det är det som är fram-.
gångskonceptet när näringsliv
et

Gruppträningen

– En allmän hundbadplats
skulle göra att vi slipper stridigheter om var hundar får och
inte får bada och att folk bannar varandra för det, säger Lil-

kom till informationsträffe
n i gamla gummifabriken

för att höra vad de olika

utbildningarna kan erbjuda.

LENNART
BOBERG
lennart.boberg
@varnamonyheter.se
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information om utbildningen här, säger Martin.
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Hundviken kan bli hundbad nästa sommar

Bio
Metropol, Värnamo, kl 18.30. Harry Potter och halvblodsprinsen.
Musik
VÄRNAMO (VN)
Ohs bruk, kl 15.00. Irländsk folkmusik med Eitre.
Åminne bruk, kl 17.00. Allsångskväll med Gospel Stompers.
Hundviken vid Osudden blir
Dannäs kyrka, kl 19.00. Sommarkonsert med Per Elvinsson, viett hundbad nästa sommar,
olin, och Sigvard Nyqvist, orgel och piano.
om Socialdemokraternas
Barnteater
kommunfullmäktigegrupp
Ohs bruk, kl 12.00, 14.00. När Findus var liten och försvann.
får bestämma.
Utställning
– Man behöver inte ens
Smålands konstarkiv, Värnamo, kl 12.00–16.00. Utställning
byta namn på platsen, sämed Amie Stålkrantz, Caroline Lindqvist och Martin Bornholm.
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Marknadsstugan, Apladalen, kl 13.00–17.00. Inga-Lill och Tore
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Osudden ska stå klar nästa
sommar.
– Man behöver sätta upp en
skylt och kanske röja lite sly.
Det handlar inte om några stora

Öppet i
b

och Hjortsjöbadet i Rydaholm
som två lämpliga platser för
det.

Stort behov

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

sera den allmänna stranden.
– Det sista jag vill är att någon ska känna sig rädd på
grund av min hund, säger Ingrid Sjöberg.

frågan kommer upp. Hundar
behöver bada och dricka när de
har varit ute och gått i värmen,
säger Maria Andersson.
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Intresserade. Mats,
Annika och Martin
Gustafsson
hade
åkt till Värnamo från
Växjö. – Jag är väldigt intresserad av
det här med 3D-tek-

Butikschefer? Josefin Molande
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AnderAnderstorp, var alla tre
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ute efter att få
met.
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Det händer

ONSDAG DEN 25 MARS 2009

Christine Karlsson från
Värnamo berättade att hon
för sex veckor sedan blev av
med sitt industrijobb. Men
redan tidigare hade hon planer på att utbilda sig till hälsocoach. Fast då på distans,
parallellt med jobbet.
– Det finns inget positivt
med att vara arbetslös, men
kanske att man får en extra

n
Godmorrngo
amo

✔ 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, samhällsplanering, 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
Hör gärna av Dig om knutna till sig.
antal nationella och lokala kompetenscentra
Du har något roligt att berätta.
KTH har även omfattande Ring
internationella
forsknings- och
och tipsa oss på: 0370–30
06 00
utbildningsutbyten.
E-post: redaktion@varnamony

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

Värnamo Nyheter torsdag
19 mars

Foto:

Bio
Metropol, Värnamo, kl 18.30. Harry Potter och halvblodsprinsen.
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 berättar 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, Christina 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 kursdeltagare.
Åminne bruksmuseum, kl 14.00–18.00. Bilder av Roger Axelsson, 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.

Text:

Lördag 29 augusti

VÄRNAMO | Fler än vanligt sökte sig igår, tisdag till arbetsförmedlingens lokaler i Värnamo. Det var nämligen
utbildningsmässa,
med
representanter för ett flertal
lärosäten på plats.

VÄRNAMO (VN)
Företagsfabriken, som hyr ut kontorslokaler
till nystartade företag och hjälper dem på
olika sätt att komma i gång, har nu fyllt kontoren med tio entreprenörer – och flera står i
kö.
– Vi jobbar på att skaffa fler kontor, det
ska nog gå, säger Sanne Fandrup, affärsrådgivare och koordinator för Värnamo Näringsliv AB.
Monica Bengtsson

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

Informerar

Kommunfullmäktige
sammanträder

Torsdag 2009-03-26 , kl 18.30,
sessionssal, Stadshuset Värnamoi kommunfullmäktiges
Information:
- Hans Fagher, Värnamo City
AB
- Åza Rydén, Värnamo Näringsliv
AB
- Eva Thörn, Värnamo Turism
och Besöksnäring ekonomisk
förening
- Rickard Carlsson, Mediacent
er
- Mats Hoppe, kommunen
s ekonomiska läge
Ärenden:
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Upphandlarutbildning blir nästa steg för att hitta unika utbildningar
VÄRNAMO (VN)

chef på Campus Värnamo, om

– Många offentliga verk-

Yrkeshögskolan
ska se ut, säVärna

mo

all eftergymnasial utbildning

Nyheter tisdag vid
sidan 2009
av universitet och
Campus Värnamo vill fram- att man just valt upphandlarut- samheter behöver den tjänsten, ger hon.
7 april
1 juli kör nämligen den nya högskolor under ett gemensamt
över profilera sig som yr- bildning som nästa steg i ut- men det finns ingen utbildning
keshögskola och hoppas vecklingen. Som bekant har inom det, säger Enikö Ohlsson. myndigheten för Yrkeshögsko- tak.
– Det ser vi fram emot, säbland annat en 3Dlan igång. Värnamo finns inte
bland annat på att kunna högskolan
TISDAG
Yrkeshögskolan
utbildning,
som inte finns nåmed bland de 89 utbildningar ger hon och inflikar att man i
utveckla
verksamheten gon annanstans i landet.
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Mätningar

Överlasten av grus ligger över
ungefär halva sträckan, där
torvlagret är särskilt djupt. Det
omfattar cirka 700 meter. Arbetet kommer att ligga nere till
mitten av september. Under tiden 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 vägbeläggningen.

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

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

Foto: DANIEL EKBLADH

27:an byggdes. Man måste anpassa 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 breddas med 13 meter, göras om till

Pelarna till Viadukten förbättras
VÄRNAMO (VN)

Arbetet med Viadukten
ska slutföras till hösten.

Kontakta
våra
redaktörer!

Målmedveten. Enikö
Ohlsson är intensiv, glad
och
jestark. Lycka för henne vilär
att utvecklas varje dag.

Rätt adress finns under
respektive författarnamn
sist i varje artikel.

Värnamo Nyheter
Postadress: 331 84 Värnamo
Besöksadress: Storgatsbacken 13

Tel: 0370–30 06 00
DOP
www.varnamonyheter.se

Öppet: vardagar 8.00–17.00

Vincent Hägg,
Värnam

Förbipasserande kanske har undrat varför arbetet vid vägen avstannat och varför rejäla grushögar 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, projektledare på Vägverket.

I Bosebo
Utkommer
helgfria måndagar,
kyrka
tisdagar, torsdagar och lördagar
döptes
i söndags Stina
Nellie Axelsson, dotter Ingrid
till
Lotta Johansson och Martin EvaAxelsson, Östra Bohult,
Burseryd. Dopförrättare Bosebo,
var
minister Karl-Arne Karlssonkom.
I Våthults kyrka
döptes i söndags
Emmy
Amanda Brännbert,
dotter till
Linnea Bergman och

VD/ansvarig utg: Petra M Bedin
petra.bedin@varnamonyheter.se
E-post:
redaktion@varnamonyheter.se
familje@varnamonyheter.se
foto@varnamonyheter.se
insandare@varnamonyheter.se
sporten@varnamonyheter.se
Gyllenf
gisred@varnamonyheter.se
ors kapell

Fyller på

De ser över bropelarna och fyller på med betong där det behövs.
Då växeln är stängd:
Nattredaktion ............ 0370-30 06 50
Sporten ..................... 0370-30 06 75
Jourhavande reporter . 070-539 19 50
Fax (redaktion) .............. 0370-490 90
Fax (annons): 0370-182 51, 30 06 49
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2+1-väg och förses med mitträcke. 2003 gjordes samma sak
med

sträckningen

som

går

Bilisten i Forsheda drabbades av inbrott två gånger 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 tisdags slog tjuvarna sönder rutan i entrédörren och stal cigaretter samt kassalådan
med växelkassan.
Natten till i torsdags utlöstes inbrottslarmet igen. Den

Medlem i: Friskis & Svettis.
Foto: DANIEL EKBLADH
FORSHEDA (VN)
Favoriträtt: Mammas
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man.
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i Göteborg i somras. för allmänheten.
en
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natten till onsdagen.
Han räknar
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g: Jag är sportintresseraDANIEL SJÖDAHL
daniel.sjodahl@varnamonyheter.se
ägaren kom hem var hemklart i september,
och
att
det
d,
främst
av fotboll, När
har inget favoritlag.
men
Senast lästa bok: Munken
Sharma. Det var en jättebra som sålde sin Ferrari av Robin
Lärarrollen. Enikö
Ohlsson
bok.
Lokalredaktioner:
Annonschef: Stefan
Bergh
Annonser:
Prenumerationspriser:
Övrigt:
Det
säger att
visste vi inteMottages
det är69viktigt
om dig:tillAtt
Gislaved ........ vx
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två Helår 1 264:-, 6 mån 731:Texter och bilder lagras
att
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i
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PER-OLA NILSSON
per-ola.nilsson@varnamonyheter.se

nyinsatta entrérutan var åter
krossad, och inne i butiken
hade man länsat cigarettskåpet på hela sitt innehåll av
tobaksvaror till ett uppskattat
värde av 10 000 kronor. Några paket var tappade utanför
butiken, spår efter förövarna
fanns även bakom Silverstopet.
Övervakningskameran filmade gärningsmännen, som
var desamma vid båda tillfällena och uppges vara i 1617-årsåldern. Filmen är överlämnad till polisen.

FLISA SVENSSON
flisa.svensson@varnamonyheter.se

Alkohol och guld byte vid villainbrott

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

arbeta 77
med hjärta
Skillingaryd ........... 0370-707
och
hjärna 49,
Sm-stenar
. 0371-303
305 56
samtidi
gt.
Vaggeryd ............... 0393-106 90 E-post:
annonser@varnamonyheter.se
ekonomi@varnamonyheter.se
prenumeration@varnamonyheter.se

mellan Värnamo och Kärda.

Nytt inbrott hos
Bilisten i Forsheda
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Träna boxnamo
BK!
Gör det med Värn

ar!
välkomna till höstens träning
Nya och gamla boxare hälsas
17.45-19.00
Boxningsskola: 7-12 år, tis
0.15
Motion: Mån, tis, tors 19.00-2 månd, torsd 17.30-19.00
0.00
Matchgrupp: Ons 18.00-2
o
Vråen Sportcenter Värnam
Vår boxningslokal finns på
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– Det är ett viktigt beslut, säger Eskil Svensson när nu tekniska nämnden denna vecka
ska ta ställning till om man ska
föreslå kommunfullmäktige att
godkänna att man på allvar sätter igång med förvandlingen av
gummifabriken till det moderna kompetens- och kulturcentrum man vill skapa. Ett ja
innebär 155 miljoner kronor
för att genomföra den första
ombyggnadsetappen.
– Då rullar alltihop igång!
När man drar igång en entreprenad, då kan man inte vända

tillbaka, konstaterar
Svensson.

Eskil

Campus först

155 miljoner kronor är mer än
de 100 miljoner kronor alliansen 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 högskolan är den del som är ämnad
att få nya lokaler i den gamla
fabriksbyggnaden i denna för-

sta etapp, liksom Värnamo Näringslivs företagsfabrik. Entréer, trapphus och gemensamma
ytor ingår också i paketet.
Dessutom förbereder man hela
husets gemensamma försörjningssystem för VVS och el/tele/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 förhoppningsvis kunna ha inflyttning i nya lokaler om två år,
det vill säga sommaren 2012.
Trots det snabba tempot är man
då ändå ett halvår efter den tidplan man hoppades på från
början.

Fullbordat 2013

Ombyggnationer för bibliotek,
ny konsertsal och kafé/restaurang är det som sedan ska komma 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 sensommaren 2013. Just nu jobbar
man bland annat med att leta
efter lämpliga aktörer som vill
driva både konsertsalen och kaféet/restaurangen.

Text:

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 Larsson, verksamhetschef för
Campus Värnamo, apropå
att högskolan vill lägga till
ett fjärde ben i sin verksamhet: omvårdnad.
Det började 2007 på det tekniska området med den unika
3D-utbildningen.
Därefter
byggde högskolan på med ekonomi/administration.
Sedan
kom det tredje benet med miljö, energi och klimat, där man
bland annat i höst har premiär

för en energisamordnarutbildning. Och nu väljer man att försöka bygga upp ett fjärde ben
inom omvårdnad genom överläggningar med landstinget och
kommunen.
– Vi har bara haft diskussioner än så länge. Det finns inget
på pränt, betonar Christer Larsson men medger att man har siktet inställt på omvårdnadsbiten.

Efterfrågan finns

– Vi ser ju att de jobbar mycket
med kompetensutveckling själva, 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 inom psykiatri, där det finns stora

UTVECKLINGEN FÖR CAMPUS
■ 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

behov, både inom kommuner
och landsting.
Christer Larsson förklarar att

form av utlokaliserade utbildningar från någon större högskola. Inga fullständiga utbildningar till ett yrke, men kompletterande, fristående utbildningar som kan föra en vidare.
Det ska man kunna erbjuda på
hemmaplan om ”ett antal kommuner går samman”.

Yrkesutbildningar

en omvårdnadssatsning i så fall
skulle ingå i den nybildade yrkeshögskolans ram och helst i

Yrkeshögskolan inom Campus
kommer i gång på allvar i höst,
då både energisamordnarutbildningen och produktionsutvecklingen via 3D, rullar i gång.
Dessa är godkända av Yrkeshögskolemyndigheten, som bildades i juli 2009. Myndigheten
har hand om det som räknas
som skräddarsydda utbildningar

i nära samarbete med näringslivet. Utbildningar som blir godkända ska röra branscher där
det för närvarande finns ett uttalat 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 Yrkeshögskolemyndigheten.
Går allt som man tänkt kommer det alltså även framöver
skickas en ansökan om någon
form av omvårdnadsutbildning
till Yrkeshögskolemyndigheten.

LEENA NISKANEN
leena.niskanen@varnamonyheter.se

Vårdval vid tandläkarbesök gäller inte
VÄRNAMO (VN)
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V

155 miljoner för byggstart
155 miljoner kronor för första etappen av ombyggnationen av gummifabriken,
en entreprenör antagen i
augusti och därefter byggstart. Storprojektet håller
ett tempo som sällan skådats i kommunen.
– Nu är det läge att sätta
ned foten och bestämma
sig om man ska hålla tidplanen, säger kommunens
tekniske chef Eskil Svensson.

EN ANNONS

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 tillsammans med näringslivet och
är redan på
god väg att växa ur sina lokale
r i Gummifabriken.

Värnamo Nyheter måndag 22 mars 2010

VÄRNAMO (VN)

HELA DENNA BILAGA ÄR
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– Det gällde bara till när-
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reglerna gälla. Dessa innebär
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Campuschef vill växla upp
Samhällskris blir relationskris

2011

VÄRNAMO

– Nu gäller det att växla
upp. Det är dags nu! säger Enikö Ohlsson, blivande verksamhetschef
på Campus Värnamo.
Högskolan går in i en
ny fas och nu måste
man göra ”Värnamokonceptet” mer känt, skapa
långsiktighet och satsa
på utbildningar som
lockar större grupper av
studerande.

som människa i stället för att
bara sikta in sig på faktakunskaperna.

”Vi kan inte vara
alltför kreativa i våra

Ett stort hjärta och
hett
Nyöppnadetemperament

Stort tryck på familjerådgivningen – vanligast
att unga par söker hjälp
utbildningssatsningar
Mer volymutbildning

|
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Unika utbildningar som uppSTOCKHOLM
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Lunch på
Café 18

fortsätter...

Lunch

REKORDMÅNGA
VILL TILL
CAMPUS
Måndag 12 august

i 2013

2013

Campus Värnamo satsar
på teknikcentrum
Sidan 6

VNVO

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

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

Del 1

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

Görans Bygg AB
0705-891210 Gnosjö
Monteringsfärdiga
sommarstugor 10-100 m2
www.goransbygg.se

ALLT INOM BYGGVAROR
forshedabyggvaror.nu
.YPOTATIS s ,ANTËGG BRUNA FR FRIGÍENDE HÚNOR

19.900:-

www.varnamonyheter.se

MINIGOLF
KANOT
0370-166 60

PROSTSJÖN, VÄRNAMO

Snabbaste
vin

6ITTARYDS KIOSK  s (ÍNGER SKOLA  s 6ËRNAMO &OLKETS PARK  s &ORSHEDA KYRKA 
"REDARYDS KIOSK  s 2EFTELE STN  s 3MÍLANDSSTENAR STN  s "URSERYDS "RUK 
'ISLAVED & HUS  s (ESTRA STN  s .ISSAFORS STN  s !NDERSTORP & HUS 
'NOSJÚ STN  s (ILLERSTORPS KIOSK 

Skåningarna 070-583 51 63 Hasse

220 AC

Inkl. installation

Jordgubbar hel låda 15 liter 20:-/l
Säljes tisdag 2 juli

Husqvarna Automower

0370-813 19

Trevlig
sommar...

Plantor - halva priset

Se annons gislavedssidan
Båraryds Handelsträdgård

Läs din tidning på nätet

Grundad 1930

Öppet:
Månd-fred
8-17.30

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

Stor sommarrea

50%

på växter och snittblommor
(Gäller ej på beställningar)

Sommarrea

Fyndbord

Semesterstängt 8/7
- till mitten av augusti.

Folklig fest
Välkomna!

Sagolikt Mode

Hattmakaregatan 4, Värnamo
Tel. 0370-143 00
www.sagoliktmode.se

MÅNdag, ONSdag-FREdag 11-18

Se vidare info om öppning.

Trevlig sommar!

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

2013

måndag 1 juli 2013

yheter.se
redaktionen@varnamon
0370–30 06 10 E-post
Tel 0370–30 06 00 Fax
Nyhetschef Christer Nordmark

nter
Campus skapar teknikce

2 april 2013

FÖRENINGAR

torsdag 7 februari 2013

Nyhetschef Christer Nordmark Tel 0370–30 06 00 Fax 0370–30 06 10 E-post redaktionen@varnamonyheter.se

ts verksamhet där
teknikunder- biblioteke
center som med vad gällerockså skapa en unga skapar datorprogram. En
lego än i Värnamo, ett
fördel placeras
intresse visning. Vi ska
vation centre. Idén med
näringsli- sådan kan med
från både väcker de ungas
nikcenter, säger Niclas Stenss- referensgrupp från
i teknikcentret.
på och robotar är välbekant
i och kan erbjuda kompeten
son, utvecklingsstrateg
redan vet.
tidigare projekt på skolorna
Niclas Stensson påminner
utveckling för dem som
september-oktober
Campus.
Framåt
som pågått
diskussion
Värnamo.
om den
finns i yrkeslivet.
Niclas Stensson med
av att
Än så länge är han en aning
skruva det lite till, räknar ska kunna testa lite i många år om behovet
det
ju
vad
vill
Vi
–
kring
tsfull
i bygden
hemlighe
att man
Ska vara unikt
Stensson.
och öka teknikintressetmöjligheinte en- betonar Niclas
hela kommer att innebära
pilotprojekt med barn
och samtidigt hitta
de- Han tänker sig dock på Cameftersom det är många
ungdomar och från årsskiftet ter till kompetensutveckling.
i höst
smått
bart verksamhet inne
Börjar
ordna.
vara
att
kunna
tret
kvarstår
samkan
taljer som
ska teknikcen
– Det är ju ingen hemligdet pus, utan att man
– Såhär långt har vi snick- i full gång.
tillav
huset, det
Rent konkret innebär
övriga
beroende
Till
är
med
vi
att
verka
koncept.
het
litet
rum
här
Näringsliv rat ihop ett börja bygga upp
dock bland annat att ett
verkningsindustrin i den
vi
inre- vill säga Värnamo
Vill öka intresset
tekpå Campus kommer att av och kulturförvaltningen, helt hösten ska
för barn och
an- bygden och man behöver
uktions- olika lektioner studenter på
här är ett
das med teknikutrustning
– Det här ska inte bara
r och
finns i den nya ”samprod
ska nikkunnigt folk. Det
olika slag. 3D-utrustning ef- anda” man nu talar om. Man ungdoma
vändas under skoltid. Det
långsiktigt arbete.
också,
huset,
i
Campus.
viteter
redan
ha
och
fritidsakti
exempel
till
åka ut
finnas
Leena Niskanen
Cam- ska även kunna
– Då ska vi också gå ut med betonar Niclas Stensson.
tersom det är en del av
@varnamonyheter.se
Niclas Stensson
r.
att
för
leena.niskanen
aktivitete
skolorna
till
pus kärna. Niclas Stensson vill se ett teknikcenter, som enkäter
Som exempel nämner han
vad det är de vill ha hjälp
att inreda
någon annanstans fråga
heta talar dessutom om
Lego inno- inte finns
– Vi vet inte vad det ska
tek- rummet som ett
än, men arbetsnamnet är
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Campingen vill bygga om

VÄRNAMO

Teknikcenter med bland
annat lego och robotar
är ett nytt koncept Campus Värnamo kommer
att dra igång till hösten.
Den ska både stimulera till ökat teknikintresse bland de yngre och ge
möjligheter till kompetensutveckling för de yrkesverksamma.

Värna

nyheter.se
redaktionen@varnamo
0370–30 06 10 E-post
Tel 0370–30 06 00 Fax

Anna och Eric
prisade för att
ha räddat liv

Nyhetschef Christer Nordmark

ta gången

Hotat SD om framtiden
JÖNKÖPINGS LÄN

Sverigedemokraterna
(SD) höll framtidskonferens i Skillingaryd i helgen. Lokal och ort har
hemlighållits på förhand
på grund av de hot som
förekommer mot partiet.

i distriktet nu. Det är
”Vi har 400 medlemmar
distriktet 2011
en dubblering sedan vi bildade
fler människor på
och det kommer fram allt
stan som vill prata politik.”

JOHAN NISSINEN (SD)

Foto: SAMMY STEEN

en som sluppit rycka ut

hölls
i Skillingarydstrakten som
sen,
i länet i alla fall konferen
var
Sverigedemokraterna
of- enligt Johan Nissinen
har valt att inte på förhand a mycket lyckad.

medel
innan. Men nu har vi sami
att anställa en allt i allo
band med valrörelsen.
Det stora målet är förstås
landstings-, och

STOCKHOLM

Värnamo Camping vill
säkra upp entrén och
bygga till fem stugor.
– Förhoppningsvis
ökar det antalet gäster,
säger ägaren Arne Arvidsson.

Foto: PRIVAT

Ny promenadväg i Torp
VÄRNAMO
har
EN NY PROMENA DVÄG

skapas i byn Torp utanför
Värnamo.
I samband med den
tradionella försommarfesten för medlemmarna
i Byastugan i Torp, utanför
Värnamo, invigdes en ny
promenadväg. Byastugan 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 lumt. 2013
22 april
landskape
migamåndag
Det har inte funnits
någon väg tidigare som
förbundit byns olika delar,
men nu har byalaget med
Värnamo kommuns hjälp
kunnat färdigställa en promenadväg.
Vägen hade smyckats
med gult band och många
ballonger. Barnen i Torp
sprang gemensamt i genom bandet och därmed
var vägen invigd.

Arne Arvidsson vill bredda
campingentrén från en till tre
filer: infart, utfart och incheckning. Det skulle göra det
smidigare för både campinggäster 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 standardhöjning, 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 Arvidsson.
Kommunen har sagt ja till

i
Ingmar Schön. Stugorna
parken hölls öppna, lotter
e
såldes och man anordnad
tipspromenad för parkens
bevarande.
TORSKINGE
70 personer deltog i
promenaden, som vanns
KERSTIN NILSSON hälav Barbro Nilsson, följd
sade runt 100 personer
av Birgit Rennerman och
välkomna när Torskinge
.
anord- TER
Andersson
såväl gammal
Markus
för alla,
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Stången bars fram och rekråkmusik, zebra,
Halmstad
sång och ÅKESSON
lin,på
LARS-UNO
jobbar
Campus, Värnamo
med samarbetet med Högskolan.
stes under
fågel, Jerevan, blå, vita,
varefter Barbro Nilsson
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ledde dansen. För musik
Skiljefråga: 237 cm.
till välfyllda dansringar
svarade Sigvard Schön och

Midsommar
i Torskinge

BROTT & STRAFF
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tralen göra en första insats.
Han själv var den brandman
i husom råkade befinna sig
set och kunde ta över hjärtmassagen.
– Det tar ju ändå tid för amHon
bulansen att komma.
gjorde det där så jättebra.

Om folk på plats kan agera själva så som Eric och
Anna gjorde kan man
rädda fler liv. Det betonar Peter Karlsson och
Anders From på Kungsi vardagen
holmens/Storstockholms Hjälpaär i vardagen vi kan
– Det
brandförsvar.
varandra, säger Anders

Intresset stort för ny
utbildning på Campus

Kvinna slagen
i ansiktet

hjälpa
d av
att From och är lika imponera
– Det är så jätteviktigt har Erics räddning i vattnet.
människor runtomkring
Anders From inflikar desslivskunskap. Det kan vara ett utom att det är minst lika vikrna på plats
avgörande och det ger
säger tigt att människo
mer robust samhälle, Pe- tar hand om varandra efteråt,
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förfarande
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och fredag försökte någon
EN KVINNA i 40-årsålde
eller några göra inbrott
har anmält en kvinna i
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på Apladalens Segelklub
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de kommunanställda barnskötare som går utbildningen.
Man får behålla 80 procent av
sin lön under utbildningstiden. 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 utföras på arbetsplatsen.

Grannkommuner

Av intresset att döma lär kommunen kunna fylla ut sina åtta platser. Utöver dem är det 16
platser som vem som helst
kan söka (om man uppfyller
antagningskraven). De är inte

FÖR

CAMPUS
utbildning
arna
ARNE ARVIDSSON som driver Värnamo Camping vid Prostsjön vill
göra entrén till campingen säkrare och bygga till fem stugor.

Arkivbild: SAMMY STEEN

bygglovet och strandskyddsdispensen han har ansökt om.
Nu väntar länsstyrelsens definitiva beslut och Arne Arvidsson förutsätter att han får
klartecken även därifrån. Omoch tillbyggnationerna beräk-

nas kosta cirka en halv miljon
kronor. Arne Arvidsson hoppas att arbetet kommer igång
i mars och är klart till campingpremiären den 1 maj.
Daniel Sjödahl
daniel.sjodahl@varnamonyheter.se

lindex.com

Stiftelsen:
”Glöm inte
bort Borgen”

Om fler agerar
kan många
liv räddas

VIA ETT STORT
engagemang i simning kom Henrik
Spångberg in på
utbildning inom
livräddning. Han har
utbildat många och
kan tekniken utantill,
men har aldrig själv
behövt använda kunskaperna på allvar.

att få ”klippa” bandet.

kopplade till att studenterna
bor på en viss ort. Nu söker
Campus samarbete med andra kommuner.
– Vi har skickat inbjudan till
förvaltningscheferna i kommunerna i Jönköpings län
och de närliggande kommunerna i Kronoberg, till en informationsträff, säger LarsUno Åkesson på Campus Värnamo.
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 uppkopplade, för att sköta undervisningen.
– Vi vill vara teknikorienterade på Campus. De studenter
som går de tekniska utbildningarna får varsin bärbar dator. Förskollärarstudenterna
får varsin läsplatta.

Text och foto:
Thomas Lundh
0370-30 06 88
thomas.lundh@varnamonyheter.se
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IFK får ny målvakt
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IFK Värnamos ordförande
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Ljus vecka på Campus

- sprider kunskap och är kick-off för ny unik utbildning
VÄRNAMO Det skulle bli en ny kurs inom
belysning för byggoch fastighetsbranschen, men det blev
till slut en hel belysningsvecka på Campus med start nästa
torsdag.
– Belysning berör
ju alla, säger utbildningsansvariga 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 Energimyndigheten. I slutet av
mars är det dags att dra i
gång kursen med deltagare från olika delar av
landet.
– Den är unik i Sverige
och framtagen på branschens begäran, påpekar
hon.
Hon förklarar att branschen har många yrkeskategorier som kommer i
kontakt med frågor om be-

lysning, men en kravspecifikation 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 arbetsmiljö till trötthetssyndrom och bländning.
Kursstarten ville hon
markera med en temadag
för branschen. Så varför
inte allmänheten också på
kvällen? Belysning rör ju
alla. Cinna kontaktade Energimyndigheten, som förra året skapade en ny, egen
belysningsutställning.

Drograttfylla
på länsväg 153
BREDARYD

Vid en kontroll på länsväg 153 utanför Bredaryd träffade
polisen på en bilförare
i onsdags eftermiddag
som visade tecken på att
vara påverkad av narkotika.
Mannen är misstänkt
för rattfylleri under påverkan av narkotika och
för narkotikabrott för eget
bruk, enligt polisen.

Årsmöte i LRF

Utställning sju dagar

Plötsligt hade hon en
veckas utställning precis
lagom innan Gummifabriken invigs.
– Då ville vi ha så mycket aktiviteter som möjligt
och bjuda in många olika
kategorier, industri, butik,
äldre, barn, allmänheten
och så vidare, säger Cinna
Adanko.
Det landade i ett veckolångt program, som drar
i gång på torsdag då re-

kbco
2-A13#¤##Ig _rcb0D
| A5
Värnamo
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Cinna Adankos arbete för en ny, unik kurs och en temadag inom god, energieffektiv belysning blev till slut en hel belysningsvecka på Campus.
Foto: CHRISTER GALLNEBY

presentanter från Energimyndigheten 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 knutit till sig det pilotprojekt

kring energieffektivisering som under våren ska
dra i gång inom förskolan i
kommunen. 40 förskolepedagoger ska få en temadag
om belysning.
Leena Niskanen
0370–300 661
leena.niskanen@varnamonyheter.se

Första värmepumpen med både 10 års
trygghetsgaranti och Energyflex.

#B12-B15
plom#B1–B3#¤#S_bgl0Tr

cob#)
Värnamo A3–A7#¤#V_ee

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 Ekwall, 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 nybyggd robotladugård.
Efter årsmötesförhandlingarna serverades smörgåstårta och
kaffe. Kvällen avslutades
med visning av filmen
Lant- och jordbruk under
1900-talet.
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Forskning på Campus?

2014
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CAMPUS VÄRNAMO

POPULÄRT:

HÖGT TRYCK

INFÖR HÖSTEN
Man
utpressade
rumskompis

”Magiskt”
när Cederqvist
frälste IFK

VÄRNAMO Campus
Värnamo diskuterar
forskning i samarbete
med Borås högskola
och Göteborgs universitet. Tanken är forskning kring om datoranvändningen i skolan verkligen bidrar
till den grund man
vill ge elever för framtiden.
Campus Värnamo bedriver 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 kompetensakademiansvarig
på Campus.

VÄRNAMO Gummifabriken är precis vad
Värnamo behöver. Det
tycker flera tonåringar som Värnamo Nyheter pratade med i
går när det var ungdomarnas kväll i Gummifabriken.

IT i skolan

Det innebär att när man
nu fått i gång utbildningen har gått vidare med
samtal om forskningsprojekt 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 literacy, säger Lars-Uno Åkesson.

Hur IT används

– Det kan låta lite flummigt, men det handlar om
hur IT påverkar skolans

”Sverige är världsbäst på att få ut
IT-utrustning i skolorna, men dåligt på
att använda den. Det
blir dyra block och
pennor.”

Titta på tonåren

De tankar man diskuterar
och skissar på handlar inte
i första hand om förskolan
utan om datoranvändningen för tonåringar i
skolans värld.
– Det är där man har satsat mest på datorer hittills
i Värnamo, men förskolan
ska också finnas med, säger Lars-Uno Åkesson.

– Det förutsätter naturligtvis 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 Lennart Svensson, professor
vid Linköpings universitet, som arbetar med
praktiknära forskning på
högskolor.
– Min idé handlar om
praktiknära forskning inom socialtjänstområdet så
att man bättre ska kunna
nyttja det lokalt, förklarar
Bengt Einarsson.

”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

– Det är jättespännande.
Jag ser stora utvecklingsmöjligheter i det här, säger Jan Holmqvist, chef
för kommunens barn- och
utbildningsförvaltning.
– Vi kan få mer forskningsanknuten kompetensutveckling, konstaterar han.
Han hoppas att man
framåt sommaren ska ha

nått en avsiktsförklaring,
vilket i sin tur innebär att
man enas om att arbeta vidare med att söka pengar
till att finansiera sådan
forskning.

Även Göteborg

Lars-Uno Åkesson gläder
sig också åt att man fått
med Göteborgs universitet och professor Berner

Lindström, som blivit expert 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 överläggningar så här långt.

Text:
Leena Niskanen
0370-30 06 61
leena.niskanen@varnamonyheter.se

Ut lokalt

– Då tänker jag mycket på
samarbete med den lokala
verksamheten, att man

och byggt upp en mindre
forskningsverksamhet i
Söderhamn. Det gav inga
nya jobb, men pedagogisk
utveckling.

jobbar tillsammans. Det
behöver kanske ske på GGVV-basis.
Han betonar att den
forskning som redan bedrivs är bra, men att den
behöver föras ut på lokal
nivå.
– Fourum är mest inriktat mot akademierna.

Underifrån

Utveckla vidare

Regionförbundets Fourum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings
län.
Där håller Lennart
Svensson just nu på med
en utvärdering av verksamheten och ska så småningom lägga fram tankar
om hur fortsättningen ska
se ut.
Det är i det sammanhanget Bengt Einarsson
fört fram tankarna om att
koppla forskning på området till Campus Värnamo.

Forskningsledarskap

– Jag vet inte exakt hur
det skulle gå till, men man
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Och i går var det ungdomarna som stod i fokus.
På
kvällen bjöds det på konserter på plan 3 i Väverie
Där uppträdde den vid t.
det
här laget så omtalade
hiphopartisten Dani M.

Han vill se forskning inom socialtjänsten
VÄRNAMO Praktiknära forskning inom
socialtjänst är något medborgarchefen
Bengt Einarsson gärna också skulle vilja
se på Campus.

Vär

De 14 killar och tjejer i
tonåren som VN träffade i
går
tror stenhårt på Gumm
ifabriken 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 framtiden. Det är i alla fall
det
budskap som politikerna
Värnamo försöker trumm i
a
in.

LARS-UNO ÅKESSON

verksamhet och elevernas
framtid.
Han talar om att inte vara 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 använder datorer på ett sätt
som lägger en grund eleverna har praktisk nytta av
i framtiden.

De tror på fabriken

”Det är såna här grejer som

- samtal pågår mellan Värnamo, Borås och Göteborg

Värnamo Nyheter
Måndag 28 april 2014
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Nyhetsredaktör 0370–30 06 01
E-post redaktionen@varnamonyheter.se

ter.se

Medborgarchef Bengt Einarsson skulle vilja se praktiknära forskning inom socialtjänst
på Campus i Värnamo.
Foto: CHRISTIAN ANDERSSON

kanske kunde disponera
en del av FoU-ledarkapaciteten för att forska inom till exempel barn och

missbruk kopplat till socialtjänsten, säger Bengt
Einarsson.
Lennart Svensson i Lin-

köping ställer sig inte
negativ till sådana tankar och påpekar att han
själv tidigare varit med

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 spännande 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 former att samverka.
– Då kan man ha några
doktorander som gör den
här empirin, säger han.
Leena Niskanen
0370–300 661
leena.niskanen@varnamonyheter.se

Vetgiriga ungdomar

Redan på eftermiddagen
fick fyra vetgiriga tonåringar ta sig en titt på Gummifabrikens första etapp.
Felicia Petersson, Arlinda Sokoli, Dennis Fransso
och Daisy Daneshpip n
är
16-17-årsåldern och går i
Finnvedens Gymnasium.på
De visades runt av Luis
Gonzales, projektledare
för
invigningskvällen. Han
visade Campus och de delar
som rör Värnamo Närings
liv.

Daisy Daneshpip, Felicia
Petersson och Dennis
Fransson är övertyga
Värnamo.
de om att

Efter en timmes visning
Men frågan är om de tror
och information utbrast
att Gummifabriken kan
16-årige Dennis Fransso
få
n:
– Det är såna här grejer ungdomar att stanna i Värnamo.
som Värnamo behöve
r.
– Vi kommer inte vara
– Ja, det här låter väldigt
bra. Det låter som en ung- unga så länge till, men jag
tror att Gummifabrik
domssatsning som
en
Vär- kan få en del som
– Ungdomar som startar namo behöver. Det finns än oss att stanna är yngre
i VärnaUF-företag kan få lokaler inte så mycket i Värnamo mo, sa Daisy
Daneshpip.
att göra annars, la Felicia
här, sa Luis Gonzales.
Lite senare på dagen
Petersson till.
– Man känner sig ofta vid 18-tiden, precis vid
Vill att unga stannar
insläppet till förfesten
utanför i Värnamo
på
Dessutom berättade
om Gummifabrike
han
om biosalongerna, livesce- man inte är med i en fri- VN två gäng n, träffade
med tio kilkyrka. Om man
nen, teatersalongen
och på bio eller hitta ska gå lar och tjejer i 16-17-årsrestaurangen som planepå nå- åldern.
got måste man ju åka
ras för etapp 2.
till
De är alla helt inne
Växjö eller Jönköping,
på
– Vi vill ju att ungdom
sa att Gummifabrike
n är en
ska stanna i Värnamo ar Arlinda Sokoli.
bra satsning.
och
plugga, starta företag
– Jag tror det behövs
och Blir bra
.
ägna sig åt kultur här,
Det finns ju inget att
för- Alla utom Dennis
göra
klarade Luis Gonzales
har
pla- i Värnamo,
för ner på att flytta
tonåringarna.
till andra går vi bara på helgerna
runt utomhu
städer.
och sitter på parkbänkar,s

Johanna Arulf, Malin
Andersson, Kristina Sagi,
Natalie
Jörgensen och Nadine
Cigel.

Foto: HANS NILSSON

Gummifabriken är en

berättade Natalie Jörgensen.
– Det är många som lämnar Värnamo för att det
är
så tråkigt, sa Kristina Sagi.
– Jag tror att det kan
ungdomar att stanna få
Värnamo, fortsatte Fhilipi
Blomquist.
– Gummifabriken kommer bli bra när det
klart, hoppas Albert är
Jonasson.
Text:
Hans Nilsson
0370-30 06 00

hans.nilsson@varnamonyheter.se

Foto:
Christer Gallneby
0370-30 06 72

christer.gallneby@varnamonyheter.se

Fhilip Blomquist, Albert
Jonasson, Catja Viheriäin
Dennis Karlsson och William
en,
Claesson. Foto: HANS
NILSSON

bra satsning för

Golfkurs på L

F
03
www.

Installation av
smarta larm.

Svante Lundgren

070-570 13 17

MEGALO

PÅ ELMIA 29-3

boka din plats red
www.ontheflea.se
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Lurad på
Tradera
BREDARYD

En kvinna
i 30-årsåldern i Bredaryd
har blivit lurad på Tradera.
Kvinnan vann en budgivning 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.

2014

Hjälpte boende
att avvika
VÄRNAMO KOMMUN En
|
A3
amo
Värn
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.

06 01
Nyhetsredaktör 0370–30
amonyheter.se
E-post redaktionen@varn

rska
li sjuksköte
Chans att b
maplan
hus ska åtgärdas på hem

torsdag 18 december 2014

Bristen på Värnamo sjuk
VÄRNAMO Med sikte på våren 2016 ska
det finnas en utbildning till sjuksköterska i Värnamo. Därmed hoppas sjukhuset att deras personalbrist ska kunna avhjälpas.

Stöld av mobil
på station

”Det tror jag blir
bra och hoppas att
det kan lösa våra
problem.”

RYDAHOLM En man i

40-årsåldern glömde sin
mobiltelefon med bankkort i fodralet på järnvägsstationen i Rydaholm
i onsdags.
När han gick tillbaka för
att hämta sakerna var de
borta. Detta är nu anmält
som stöld, rapporterar
polisen.

En utbildning av sjuksköterskor till Värnamo skulle
del
förmodligen lösa en hel
lbrist,
av sjukhusets persona
tror sjukvårdsdirektören

är
ten på sjuksköterskor
ppgifpå att delegera arbetsu
r
Generellt är det en brist
ter till underskötersko
sjuksköterskor i Sverige. i eller hitta andra sätt att
– Alla tre sjukhusen
på. Att stänga avdeljobba
brist
har
län
Rolf Östlund.
.
Jönköpings
ningar är ingen lösning
på sjuksköterskor och spebekuteras. Bland annat kan
cialistsjuksköterskor,
Nationell fråga
elas melrättar Rolf Östlund, sjuk-o När det gäller bristen på personal omförd
lan sjukhusen.
r
vårdsdirektör på Värnam
specialistsjukskötersko
Vad som väntar sjukvår
att det
sjukhus.
i menar Rolf Östlund
den är stora pensionsavenDe större sjukhusen
är en nationell angeläg
gångar. Medelåldern bland
stora städer har det lättare,
nämlio het.
för vårdspersonalen är
men bland annat Värnam
ansvar
tar
Staten
–
ara
gen hög.
och Eksjö har uppenb
hur många utbildningsproblem.
as
platser för sjuksköterskor
För att lösa akuta pro- det ska finnas. Men specia- Utbildning planer
s
nyr För närvarande planera blem ber sjukhuset
gå listutbildningen ansvara
en utbildning av sjukskö
tror
Jag
blivna pensionärer att
för.
g
landstin
varje
i Värnamo, vilket
in och jobba.
ses över och lö- terskor
på
måste
det
lösning
att
en
om
kan vara
– Det handlar inte
lbrist.
sas på nationell nivå.
in
persona
gå
ets
ska
erligt
sjukhus
de kontinu
Det talas också om brist
Lars-Uno Åkesson, prooch arbeta, utan att de kan på röntgensköterskor. Men
Campus
är
en gramansvarig på
ta ett pass vid behov. Det
en eftersom de tre sjukhuskli- Värnamo, bekräftar.
något vi använt oss av
i länet ingår i samma
– Nu filas det på detallängre tid, förklarar Rolf nik, är det en länsövergriSiktet är inställt
jerna.
Östlund.
pande lösning som disAndra sätt att klara bris-

Smitning från
skada på bil
VÄRNAMO En smitning

sens föräldraföreläsning om näthat.
polisen.

på start våren 2016, säger
Lars-Uno Åkesson.
r
Utbildningen komme
att ske i samarbete med
Hälsohögskolan i Jönköping. De har redan idag
på
praktik
gör
som
elever
Värnamo sjukhus.
– Det tror jag blir bra och
våhoppas att det kan lösa

Ullklappar!

Ullslippers

249:-

100 % ull

299:Ulle flera färger

Dam fr 550:Herr fr 650:-

Angelica

Y
Foto: CHRISTER GALLNEB

Storg 29, Värnamo 010-543

Gruppen bestod av representanter för regionförbundet, i form av Britt
Wennerström, och Jönköpings kommun; kommunalråd Anna Mårtensson (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 kultur, är de överens om. Vad
själva utbildningen ska
innehålla, på vilken ort
den ska ges eller om det
ska vara en högskoleutbildning eller till exempel
en ky-utbildning, är ännu
inte klart. Det ska förstudien visa när den är klar
om ett år.
– Studier visar att orter
där det finns kulturella
utbildningar har högre
medelinkomst, säger Julia, som också var den som
gjorde en ”förförstudie”
inför projektet.

Kultur och företag

35 34

FARS

JULIA SANDWALL, UTREDARE

personal. Men också kulturen kan få företag att
boosta, säger han, genom
nya idéer och tankar som
kan korsbefruktas med till
exempel industri.
Tanken är också att ungdomar ska vilja stanna
kvar i länet om det finns
en sådan utbildning– eller
flytta hit från andra delar.
Gruppen är också överens om att det är viktigt att
på ett tidigt stadium få in
till exempel företagsekonomi i den tänkta kulturutbildningen.
– 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

3D-kafé lanseras
VÄRNAMO Ta en fika, skapa egna cad-modeller och skriva ut dem i 3D. Det kommer man

Ge oss ditt förtroende

minut
för minut
och vi blir din röst i politiken!

varnamonyheter.se
Campus Värnamo kan bli en utbildningsnod.

Tanken just nu är inte
heller att det ska startas
upp nya utbildningscentrum, utan i stället ska
man använda sig av de befintliga och komplettera

med utbildningar som just
nu inte finns i länet. Som
exempel nämns spelutveckling.
Man hoppas också att
kommunerna ska kunna

Foto: CHRISTER
torsdag
24 juliGALLNEBY
2014

Vi prioriterar personalpolitiken, äldreomsorgen,
stopp för exploateringen av Hjortsjön,
ett samhälle med mångfald.

Nyhetsredaktör 0370–30 06 01
E-post redaktionen@varnamonyheter.se

Branschen styr
036-30 40 50
red@jonkopingsposten.se

99:-

Gimarps Missionshus

546:-

FR

Utmed E4:an, /PERS**
vid Lagan

till sjuksköterska på
Campus i Värnamo.

BÅTRESA T/R INKL BIL, 3 NÄTTER

hade vi omkring 70 förstahandssökande 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.

Missionsauktion

Lördag 18 okt kl 18.00

Grundad 1930

1 NATT INKL BAD 726:-

Sopplunch
Kaffeservering

Friveckolördag
mo. Campus, tillsammans
med
i sjukhus.
0370-187
40Hälsohögskolan
25/10
kl 11-14
mna!
Jönköping
och landstinget diskuterar
upplägget.
Välko
Värnamo, 0370-102 10
www.missionskyrkan.org

Boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00

SIDAN A3

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.

igen. Och vi har fler planer
för Campus i Värnamo.

Inga förkunskaper

Förutom att rita egna modeller och skriva ut dem
ska besökarna kunna
lyssna på föreläsningar,
delta i workshops och
diskutera den senaste 3Dtekniken med experter
på plats. Några särskilda
förkunskaper krävs inte,
den första kvällen blir det
en grundläggande genomgång av den teknik som
används.
Och det är förvisso inte
bara ungdomar som är välkomna. Den nedre åldersgränsen är 16 år, någon
övre finns inte:
– Vi vänder oss till alla
som gillar att uppfinna,
tillverka prototyper och
modeller, men även mer
allmänt teknikintresseKom och
rade. Vi hoppas få till ett
forum där folk kan träffas,
snacka ihop sig och byta
erfarenheter.

Vär

spela

www.lannagk.s

Fått förfrågningar

3D-kaféet är ett pilotprojekt som ska äga rum tre
kvällar i höst, med start
den 23 september, i tekÖppet
hus
kl 9-15 lörd
nikcenters
lokaler
i Gummifabriken.
Slår det väl
Självplock
avutAmerikansk
Öppet
kl 10-17
lö
är Kenny
Johansson
inte
Öppet
hushus
kl 10-17
lörda
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Grönsaker
och
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–Klappa
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ju en dröm.
djuren,
ponnyridning,
ka
Försäljning
av
Grönsaker
och
L
Vi har redan fått förfrågBoka Köttlådor (la
www.vadetgard.co
Boka
(lamm
ningar om att köra
det Köttlådor
här
www.vadetgard.c
som ett koncept
mässor
Skyltatpå
mellan
Forsheda och H
www.vadetgard.com
Skyltat
mellan Forsheda och
och som en tvådagarskon070-227
25 02
Skyltat
Forsheda
ferens i Norge.
Ettmellan
företag
070-227och
25Hjä
01
070-227 25 01
i Halmstad är intresserat
och vi kommer att åka dit
med exakt samma upplägg som i Värnamo.
Lena Gärdemalm

Bolmendagen på Va

bemannad igen. Många av
de som läser på högskolorBolmendagen
V
Bolmendagen
påpå
Vad
na runt omkring vill jobba
Sjuksköterskor
i stora städer och inte här.
– Vi startar nästan alltid utDärför vill Campus i Värbildningar efter att vi har namo satsa på de som refått påtryckningar från en dan finns här.
– För de som är underviss0735-450390
bransch. De som läser
Tel: 0393-22070
Två startar inte
hos oss ska
kunna
få91
jobb
sköterskor och redan jobWellrest AB, Krängshult
Nybygget,
567
Vaggeryd
Det är två av de utbild- när de har utbildat sig och bar i Värnamo men vill
ningar som tidigare erbju- vi har sett att det fungerar, utbilda sig är denna utdits som inte kommer att berättar Åkesson.
bildning ett bra alternativ.
köras till hösten.
Nu är det kommun och De kanske har familjen
– Vår förskollärareut- landsting som har uppvak- här och inte vill flytta till
KÖPINGS LÄN
för exempel.
bildning kunde tyvärr tat CampusJ Öi NVärnamo
inte starta eftersom vi har en sjuksköterskeutbild- När kommer utbildningont om folk på skolan som ning.
en i gång i Värnamo?
kan ta hand om den. Och
– Det finns utbildningar – Planen är att vi ska kunbutikschefsutbildningen
runt om Värnamo. Proble- na köra i gång 2016 och förblev tyvärr flyttad till en met är dock att de förläg- modligen i samarbete med
annan stad det här året, ger sin praktik på våra Linnéuniversitetet.
vilket känns tråkigt, säger sjukhus och när den perioden är över flyttar sjukÅkesson och fortsätter:
Olivia J Berntsson
– Men till nästa år hoppas sköterskorna och lämnar
0370-30 06 82
Nu ännu fler varor till lä
olivia.berntsson@varnamonyheter.se
vi på att köra i gång dem vården i Värnamo underEtt samtal om jämställdhet


– Intresset för flera av våra
utbildningar
ökar verkJullovsöppet


ligen,
berättar
Lars-Uno 
se våra
öppettider
Semesterby med badland,
spa och aktivitetscenter.

kaler och ett tiotal datorer
med mjukvara, medan maskinleverantörer kommer
att bistå med maskiner.

Pay and P

DAYZ
RÖNBJERG
Campus
Värnamo utbildar där det finns jobb
DAGSTUR
VÄLKOMMEN
 
VÄRNAMO
Snart
Nu träffas familjerna nyheter
TILL
LAGANLAND
kanske du kan läsa

EN JÄMLIK
OCH SOLIDARISK
SJUKVÅRD.
RÖSTA PÅ

Utbildning av sjuksköterskor förläggs till Värnamo

Värnamo

– 3D-printing är en grej
som hajpar just nu. Vi har
jobbat med det i Anderstorp sedan 1996 och på något sätt ville vi förmedla
till ungdomar hur häftig
tekniken är, säger initiativtagaren Kenny Johansson, vd på Acron.
Enligt honom finns
inget liknande tidigare.
På en mässa såg han hur
ungdomar flockades kring
maskiner som byggde 3Dmodeller.
– Då tänkte jag att man
kanske kunde skapa någon 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-

   
Patrik Chi

 
 

En vision är ett system där
det finns en flexibel utbildning med olika noder,
till exempel praktik på industri i Gnosjö varvat med
studier i Jönköping och
på andra platser. Särskilt
Vandalorum och Campus
FR
Värnamo pekas ut och har
Bo
redan visat intresse. Tan3 nätter
ken är att studenterna ska
betala
få många olika
kontaktnät
ANDERSTORP
|
Bonde söker fru-Sebastian fann sinför 2
men också lockas att arbe/PERS
storai länet.
kärlek i Petra. I jul träffas familjerna.
ta inom industrin
SIDAN A10
GÖTEBORG - FREDRIKSHAMN
VARBERG - GRENÅ

BARNSLIGT SKOJ PÅ HÖSTLOVET I DANMARK.

Järnvägsplan,
Söndag 12-16
0, Lördag 9.30-16.00, www.allbilservice.nu
Måndag-fredag 9.30-18.0

Vänsterpartiet
Vaggeryd

att kunna göra på ett nytt kvällskafé i Gummifabriken.

samarbeta bättre på utbildningsfronten.

A utbildning planeras
RENy
JULSHOW PÅ FIGY BLEV SUCCÉ

PRIS

KANON-

domar men även etablerade konstnärer och andra
SIDAN
inomB2
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

Följ valet
på söndag

Orter där det finns
kulturella utbildningar har högre
medelinkomst.

KLÄDINSAMLING

KANON-

Medlemspris
PRIS

JÖNKÖPINGS LÄN
En unik kulturell utbildning blir ett lyft
för hela länet. Det var
gruppen som i går
samlades på stadsbiblioteket i Jönköping
överens om. Men vad
som blir förverkligat
är oklart.

ONSDAG DEN 10 SEPTEMBER 2014

Åkesson
som
är programpå vår
hemsida
ansvarig
för utbildningen
www.buslandetlagan.se
i 3D-teknik.
De utbildningar som
Hans Andersson,
kommer starta till hösten
gåvor mottages
Tånnö Filadelfia
är 3D-teknik, fastighetsSöndag kl. 11.00
www.buslandetlagan.se
Servering
ingenjör
och den ett år
Gudstjänst
Skadegörelse
Boka barnkalas 0372- 352 00
långa
yrkesutbildningen
Camilla Liljeqvist
Välkomna!
FR
på villa
VÄLKOMMEN!
produktionsutvecklare.
NR 195 | VECKA 51 | PRIS 20 KR
TORSDAG 18 DECEMBER
A
En del
av har
Hallpressen
TÅNNÖ På Trastvägen i 2014
– Vi
fått/PERS*fler förstaTånnö har det de senaste
handssökande än vad vi
veckorna skett en hel del
BÅTRESA T/R GÖTEBORG – FREDRIKSHAMN,
1 NATT, ENTRÉ
har platser
till 3D-teknik,
skadegörelse på villor.
där har 53 sökt till Väri Missionskyrkan
Nu har två fönsterMisstänkt
namo i första hand och i
rutor och en brevlåda
Medmänniskor i Estland
för
bombhot
repats på ännu en villa
nuläget
har vi omkring
behöver kläder och skor inför vintern
på gatan. Det är anmält
20 platser.
Samma
gäller
även jultextilier.
VySODNP#
| En
18-åring
som skadegörelse, enligt
för fastighetsingenjör,
Öppettider: 14.00-20.00
Värnamo
är misstänkt där
Om barnen får bestämma vill de bada, plaska och åka magkittlandei vattenrutschkanor
polisen.
på alla
på lovet eller helgresan. Under höstlovet och på helger händer det massor
med tillsammans
skoj ombord
Måndag 27/10, Tisdag 28/10, Onsdag 29/10
för att
med
varje dag på Stena Danica. Våra busiga pirater mönstrar på, det ﬁnns ﬁen
skdamm
och ni kanise
Advents
jämnårig
Arvidsjaur
Tack för din medverkan!
www.missionskyrkan.org
Nicke Nyﬁkens show.
ha bombhotat en skola
ljusstakar
på den senares hemort.
ELLIE
Passa på att handla i vår Bordershop! Bombhotet kom via teleäven röd,
Finns
och
& – Det hoppas jag kanNulösa
VySODNP# Våren 2016 är det tänkt att en
personalproblem,
kan du våra
alltid handla
till kraftigt sänkta priser i vår Bordershop ombord.
fon och hela skolan fick
Åldersgräns: Fredag – lördag 20 år, övriga dagar 18 år.
Någon bomb
nor.
stjär
sjuksköterskeutbildning
ska vara igång i Värna- säger sjukvårdsdirektören
Rolf östlund på Värnamo utrymmas.
hittade aldrig polisen.T Ä

|

Ulltofflor
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Utbildningen blir ett samarbe

lördag 18 oktober 2014

Kultur ska lyfta länet

Näthat rakt på sak

”Det har eskalerat i år”
VÄRNAMO Vårdförbundets Angelica Hansen tycker att
personalbristen är
värre i år än tidigare. Högre löner skulle
vara ett sätt att locka
personal, tror hon.

Nyhetsredaktör 0370–30 06 01
E-post redaktionen@varnamonyheter.se
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Feminism

utan socialism
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och liberal feminism
Järnvägsg.
6, Gislaved
med Anna Mårtensson
(FP).
0371-127 18

Bernts Konditori, Vard. 10-18
liza.se
Smålandsstenar
Onsdag 10 september kl 18:30
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Får starta de egna utbildningarna som man önskat
Förvaltningsrätten: Rätt att återkalla tillstånden för 557 skjutvapen

2015

Fängelsedom fastställd

samhetschef på Campus
Värnamo.
Av drygt 1 300 ansökman 100-tals
andrabevilskjutningar
i hela landet
vapen
avalltså
olika
slag som
jades
358,
omkring
25
mannenEftersom
inte hade
licens
procent.
Campus
för. Enligt
en uppgift
från
hade
två egna
ansökningpolisen
ska
mannenblev
ha
ar
och båda
beviljades
förvarat
omkring 1 500
vadet
100-procentig
utdelpen i villan.
ning.
Polisen hittade
också
Dessutom
fanns Campus
brandfarliga
och
explosiva
med på två andra ansökföremålTUC
i bostaden
– bland
ningar.
i Tranås
ville
annat granater och 500
kilo ammunition – och
bombtekniker från natio-

starta distansutbildning
till tandsköterska och Nässjöakademien utbildning
nella
bombskyddsgruppen
till
verktygsmakare,
båda
i Göteborg
och militära
förlagda
till Värnamo.
Men
ammunitionsröjare
där
blev det dock nej. från
Eksjö kallades in.
Polismyndigheten
Nya
ansökningar i Jönköpings
län återkallade
Det
här betyder
att när
samtliga 557 tillstånd
för
höstterminen
startar
skjutvapen
kommer
detsom
att mannen
gå omhade. 300
Förutom
felaktig
förkring
elever
på Camvaring
hade
han
inte
pus Värnamo, om gjort
det
sig av med vapen, vilket
han hade lovat att göra.
Mannen överklagade

finns tillräckligt med
sökande till utbildningsplatserna. De 120 elever
till redan
Förvaltningsrätten
som
finns fördubbochtillhävdade
annat
las
240 ochbland
lägg därtill
attelever
han inte
har motsatt
60
som läser
enstasigkurser.
inspektion men dock
ka
inte
kunnat
medverka
på
– Det
blir tre
yrkeshögde tider polisen har föreskoleutbildningar
och
slagit.
Att han
tillfälligt
lika
många
programutförvarade vapen
ett felbildningar.
Vi harpålokaler
aktigt
sätt
ska
ha
berott
på
i Gummifabriken som
att vatten
hade
trängt ytin i
skulle
kunna
rymma
den 35 kvadratmeter stora
vapenkasunen i villan.
Förvaltningsrätten kon-

Tjejkvälllockade många företag
3D-kafé
n 26/3,
på sta

glöm ej
bord!
a om
bok
re för att lära
mer

Totalt värde med
Fitbit Flex och Spotify

499
kr/mån i 24 mån

1092 kr

3D-teknik. Seminariet
Välkomna!
blev mer än fullt.
se tv på webben
varnamonyheter.se

innovationsgrupp

i Värnamo fick med

éer från TED-

sig flera utvecklingsid

Foto: LEENA NISKAN

a idéer
Studenter gav dem ny

EN

s är
Efter Thule i hösta get
idéer,
– Jag gillar vilda
3M det andra företadéer
att TED-i
påpekar han.
även som tyckt
att gå vidare
Han konstaterar att
värda
varit
lsavde
folk på utveckling i sina med.
fastna
stora,
På allvar
– Vi vill ha med de hith är det ningar kan
Mycket hysch-hysc man tankebanor och då är det
att
men drömmen är åt ett
dock kring de idéer man härligt att möta ambitiösa
ta en egen produkt Larsfick med sig. Än vet den unga, som inte är låsta i fömindre företag, säger us
inte om de i slutän ut- retagets produkt.
Camp
på
Uno Åkesson
nya
tet
håller för att skapa gets
och ser att TED-koncepvill
vecklingssteg i företa - Nytt arbetssätt
tanke
nu är på väg dit man
hörselskydd, men man – De hittade saker vi inte
re, nå.
gångarna är så bra att
r vi med! sähar fokuserat på tidiga
räkna
Det
–
us Johansson.
vill prova.
Johansson
skri- säger Magn
det. ger Magnus
– Studenterna har
gärna är med
kter
Och inte nog med
man om att man
– Vi ville knyta kontasäger vit på sekretessavtal, så de
,
Cuong Bui inflikar att nya i vinterns TED-runda med
det är allvar, påoch få inspiration
ansva- förstår att us Johansson. även fick med sig bra, s- studenter även från utlanMagnus Johansson,
arbet
Magn
varför pekar
tankar om själva
rig för gruppen, om första
nterna det.
processen. Stude
3M/Peltor nu för
pel mycket
ro- Vilda idéer
Leena Niskanen
säger var till exem
gången steg in i TED-p
– Det blir win-win, grup- mer strukturerade i sin
0370–300 661
jektet.
de själva
Bui, ingenjör i
.se
än
ing
Cuong
,
storm
bonus
brain
leena.niskanen@varnamonyheter
– Det här blev en
om detta utbyte mel- brukar vara.
pen,
hade
och
g.
konstaterar han
lan studenter och företa
fara
att
med
t
inte räkna

VÄRNAMO Inte mindre än tre nya idéer
e
att undersöka vidar
pfick innovationsgru
pen på 3M Svenska ABa
med sig efter en veck
med studenter från
svenska högskolor/
universitet i Campus
TED-projekt.

et
hem med något så konkr
att jobba vidare med.

Nyhetsredak
tör
E-post redaktion 0370–30 06 01
en@varnamon
yheter.se

Ny utbildning
i

höst

Folkhögskolan
och Teknikcent
ret i samarbete
VÄRNAMO Gen
om
Nyhetsredaktör 0370–30
06 01
E-post redaktionen@varnam
onyheter.s

e

Boenden mer än fulla
att samarbeta
Teknikcentret med
folkhögskolan kan
namo starta eni Värny teknikprofil helt
till
hösten.

Ensamkommande bor tillfällig
t på

VÄRNAMO Trycket
på boendena för ensamkommande flyktingbarn är så stort
att en handfull av
dem tillfälligt får bo
på hotell i väntan på
plats. Det är med andra ord bråttom att
hitta en lösning för
det planerade nya boendet.

Folkhögskolan

hotell i brist på lokal

torsdag 17 december 2015

Kvinna får
rätt till
flytthjälp

VÄRNAMO En ung

Enets t

'

(
kanske är
få in runt åtta män
mestoch
kvinna har fått rätt
kändbara
för tillfälligt
poängterar
sin text,ilkvinnor i verksam
utbi
heten,
ldningGiovann
mot socialnämnden '# "
i Rojas.
och friti
men det kan komma
dsledaru
0370-300 687
atttbild
bli ning
Planen
är att de
i sin hemkommun.
Text:
. Nu väx
fler, säger Giovann
lar ensami Rojas,
(
man
christer.nordmark@varnamonyheter.se
komman
in på en
de som
har bott
Henrik Timner
vari
Hon
tillförordnad sektions
ska
ant
nu
få
hjälp
med
namchef
net ”Mihär
längre period, och
ljö,en
0370-30 06 62
på medborgarförvaltningtekn
att flytta till Värna- $  
ik och
samhälle” -som
18 år, ska
henrik.timner@varnamonyheter.se
medsnart fyller
en.
mo.
gget
slussastillä
”för en hållbar
ut till
egna lägen%%%
utve
cklin
g”. frigöra
heter
och
därmed
Tio för många – Vi vill vara
enpå
delboenden
av lo- a.
plats
kals
amh
De tre boendena som finnsället och här
Av medicinska och sociala
finns
ju många indu
just nu är fulla och
skäl bör kvinnan flytta till
strie
av Letar
r medt
överall
behtvå
ov av tekn
dem är mer än fulla.
Värnam
o,
vilket
iskäven
både läpersona
Men
ett fjärde
l,
berä
boen– På Östboskolan
ttar
kare och nu även förvaltska
orntill
detrektde
Erik
ensamko
Engs- mmande
Växjö växe
egentligen inte bråt
ningsrätten anser.
varaen.
mer planeras i kommun
VÄRNAMO Tre män kom
en för
än 35–40 ungdomar och
Hennes hemkommun Utbildningsfö
– Vi har ett stort behov av
att möta behovet. Medborin i en butik på Ringnu är det nästanUni
vill dock inte betala flyt- och utmanandrva
Tack vare ett
k hål50. Vi
utbildn
både lokaler och personal,
garnämn
vägen vid 15-tiden på
sam
ing
den
e
har
arbe
gett
en
te
ler på att bygga Att
”Vi har ett stortmell
ten. Där anser social- barn och
teknik starta
an av
behov
omskap
folkh
där så
både
a en arbetsgr
säger Maria Johansson (C),
lokaler
ögsk
eleve
teknisk upp
måndagen. De provade
olan och
till hösten. Det
personal”
på
tekniska
,
och
säger
prof
att inte alla behöver
medborg
Tekn
nämnde
il
arnämndskak
till den
n att det kan prö- fyllelse. Inom r s
ikcentret kan
ens ordförand
bo på
ar rektoreErik
medborgarnämndens ordkontoret
så kall
Maria
i uppdrag
Johansso
kläder och när personavår
ade allm
att hit- har gett tekniska
(C) som en
utbildnin
Engs
varandra, säger na
vasnyförst
änbråt noch
i efterhan
gi
han.
kursen är ta
d ochnytt, våga vara ny
förande, om situationen.
verksamhets
lokaler
det fjärde bo- lokaler för ett kontoret i uppdrag att leta efterenlämpliga
någ
len erbjöd att hjälpa till
ot gantill
ledare kvinnan
då
kanske
ska
nytt
Nicla
unik
boende
barn
teor
s
har
för
endet.
t i landet.
Kommunen rekryterar
ensamkommande.
kommer in i
i, konstaterar
Man letar nu alltså
blev de, enligt polisanmäLäraren
”Bara tillfälliNäs
fått arbete och inte behö-ettår
Eva Engsbrå
gt”lund kän
Erik lingar
iner
hela kommun
ingar och läm
och samarbetspa
lo-ten. – Det är
lan, något besvärade. Sen fortlöpande personal till Det innebär att enstaka
ver ekonomisk hjälp.
inte till en efter
självständiga
någ liknandkaler som
i
boendena för ensamkomrt- hur man
ners. Vår
uppfyller alla de luften nu, många bollar
19–2
ensamkommande ot
lämnade de butiken och
uppgift
e bland langör ritn
Men
näringa
men vi ska ha en
kvinnan
mande.
krav
detsfår
r och över-Som arbe
som ställs på
Sam
folkinVärnamo att är ju att konstruklagade
ett arb
högskol
bo- ete
kvarteras på hotell.
avstämning i nästafåvecka,
när personalen kontrollektionertilloch
tstagare
förvaltn
växCamilla
ings-tillsa
a och Sandberg
– I dagsläget behöver vi
Satsningenendeor.för ensamkoNicl
att
se
mmande
as
prog
till
Sten
mma
en
säger
ram
– Men det är verklige
rätten
sson
Claes
rade saknades det kläder.
lång
ns med o
mera. gick de alltså på
har bliv
Karlsson
på Tekn
siktig
, fastn flyktingb
it centret är ighetsch
ik- pete
möjlig tack
arn.
06 53 let
nsförsörjnin kom- 0370-30Anta
hennes
vare sam
Händelsen är anmäld
på kommun
eleverlinje.
Hon ska fåvåra barn och eleve
en.
g. Gno
som kom
ar- arbetet. glad överefsam
bete med Tek
@varnamonyhet
- mer
-naden,Just nu
er.se att
hjälp
med
Han hoppas - sjöregionen är camilla.sandberg
flyttkost
som stöld.
nikc
anta
söke
entr
ju företag
s är
r vi lära
et elever från
att
på Gummifabrik
styckensäger
rätten. 10-15
speciallärare
folkhögskolan och teknik, säger verk
och star
m.fl. A
t blir till
– Utan den hjälen.
sedan väljer
samhetsleda
Dock har
nämnden veck
inen
i a 14.
ren Niclas höstterm
.
vi fått nöja oss pen hade dare på Cam att studera vi- Stensson
den aktuella
kommunen
.
pus i Värnamo
med enbart
.
valt att överklaga till den
– Vi söker ju olik
Vad
Läs
Chris
a kopp- bidr Teknikcentret kan
mer
ter
högre
Nord
och
kammar
mark
ansö
rätten.
a med är blan
Christer Nordmark

Tre män stal
kläder ur butik

Udda stöld
från personbil

r 15 år!
Vi fylle

s Johansson från 3M:s

terligare ett par utbildningar, säger Enikö Ohlsson.
staterar
kortblir
att det
mannen
Till hösten
dags
– trots
polisen
har varit
att
sökaatt
nya
utbildningar.
tillmötesgående
– viddriftuppSocialpedagog
och
repade tillfällen
och
utan
tekniker
är två som
diskugodtagbara skäl inte har
teras.
medverkat till en kontroll
av vapenförvaringen.

A4 | Värnamo

2015

Klart för sjuksköterskeutbildnin
g

Teknikcentret
på GummiDown by the riverside
reliljor.se
fabriken
i Värnamo
anordwww.t
73 00
Tel. 0370-4
nar tillsammans med företaget Acron Formservice
i Anderstorp så kallade
3D-kaféer. Till det senaste Fryele Missionshus
d annat
0370-300 687
www.vaxjo.se/
Kärda
Allianskyrka
VÄRNAMO Till höschrister.nordmark@var
l
var
det mer
eller mindre
Söndag 15.00
namonyheter.se
Lördag klAntalet
18 Gospelkonsert,
Just nu ingår aktivitetsarmbandet Fitbit Flex och Spotify i 3 månader när du köper utvalda mobiler,
till exempel En udda stöld
ten kan 20 personer
VÄRNAMO
rusning.
deltagare Sånggudstjänst - Årshögtid
en iPhone 6 med Telia Mobil Komplett. Testa i 30 dagar och lämna tillbaka det om det inte känns
100.
Elisabeth
Svenssonom
ochmate- Hans Andersson. Pluskören från
ägde
rum på Storgatan
börja studera till sjuktill
seminariet
NYA
FÖRETA
Gospel Joy.
Mio
G
Lammhult.
Servering.
Inre
TRÄDGÅRDSi Värnamo på måndags- sköterska på Campu
dar e: Passa på att
rialet
metall
var Bön
begränsat
Tis, Ons
kl 18.30
s
kyrktorget.se/fryele.missionshus
göra
fint
kvällen.
En
kvinna
var
på utep la
till 60 personer, men med
i Värnamo.
GRUPP
Aktiebolag
inne på ett konditori och
hjälp av extrastolar lyckaPå tisdagen skrev
när hon kom ut hade
Skönhet och
des man få in betydligt fler.
någon stulit spegelgla- kommunen och Hälfransar i Värnamo
– HitVÄRNAMO
kom deltagare från
HANDLA FÖR MINOrt:
sen på hennes bils bägge sohögskolan i JönköVärnamo
Stockholm
och Göteborg,
ST
.
3.00
/M
ALLIANSKYRKA
0
ÅN*
ping under en gemenHELT RÄNTEFRITT*
Verksamhet:KR OCH DEL A UPP BELOP
yttre backspeglar. Enrepresentanter
för storföTors 18.30 Stickcafé.
DU FÅR
Skönhet
ÄVEN PAR ASOLL PÅ
ligt polisen är det inte sam avsiktsförklaring.
ssalong.
retag
som Scania,
Ikea och To 10.00 Bön
UTEMÖBLER FÖR Styrelse
Lör 19.00
Ekumenisk
KÖP
MINSTledamot
helt ovanligt att bilar av Efter några decenniers up3.50 :KR* **
Kinnarps,
berättar Niclas
19.00 Församlingsbönegudstjänst.
Sandra Karlsson0, Värmodell Volvo XC60 råkar pehåll är det nästa år åter
Stensson,
i VärnamoverksamhetsleKyrka.
skola ”Det är runt
namo.
ut för just detta, varför ärdags att utbilda sjukskör under v.13)
dare
Teknikcentret.
Patrik
Andersson
i 3D på sitt jobb. Han tror att det finns oanade möjligheter för vad 3D-skrivare kan producera i
prise
Sönför
Gudstjänst.
Jesus
som allaarbetar
vi
ord.
r10.00
(Gälle
terskor
i Värnamo.
okänt.
framtiden.
Foto: CHRISTER NORDMARK
Pär-Magnus Möller.
människor finns”
Livonia
print
Värnamo
kommun
flerEldebo
och
Stort
intresse
Barnkören
Konfetti.
Runar
Instagram för
solutions
Hälsohögskolan har skriFB och
på
29detkr
- Håll koll
Ons
10 & 19 har
Bön. mycket Fr – Det
Ett
3D-kafé
Hans kurskamrat Jo- nästan gränslösa möjlighär
visar på att det att göra
mesta i hårdOrt: Värnamo.
07.00
Mansfrukost
vit under avtalet som
Välkommen!
r veck
finns ett stort intresse för eller mjuk plast, metall nathan Siersen påpekar heter i framtiden.
att erbjuda.
Med
kaffe
och an!
n unde
Verksamhet:
dane
innebär att det startas en
erbju
09.00 - 12.00
www.varnamoallians.se
3D-tekniken
inom indu- och snart i en mängd oli- att ett viktigt område för
– Det finns redan skrimacka
kan man gå runt Lö
Tryckeriförmedling etc.
studiegrupp med egen
Predikoskola
konstaterar Niclas ka material, säger Stefan 3D-skrivare är tillverk- vare som arbetar med orhos olika leverantörer och strin,
Styrelse
ledamot: Trond
sökkod vid Campus VärMedverkan av Runar
Erik Isaksen, Lettland.
Adler.
ning av proteser, till ex- ganiskt material. Kanske
få information om vad Stensson.
namo hösten 2016.
Eldebo, Fredrik Milde,
man kan tillverka ett nytt VÄRNAMO En personHan konstaterar att idag empel ben.
marknaden erbjuder. Man
Kommunstyrelsens
Pär-Magnus Möller,
Smyrnakyrkan
Kabir medical
material
är kanske tillverkningen
– Med tekniken kan man öra åt en som förlorat sitt, bil som stått parkerad ordförande Hans-Göran
kan också slå sig
ned vid Olika
Brunnsg. 7b
Franz
Schneider och
99 kr Värnamo har Johansson (C)
Displayskydd
på köpet
Ort: Värnamo.
i centrala
Adler
studerar 3D av prototyper det största göra bra individuella
an- spår
Patrik Andersson.
en dator och göra en en- Stefan
var
glad
att
Henrik
Sjöholm
Köp två tillbehör i någon av Telias
Träna medutsatts
mobilen. för
Skydda
och håll Någon
Surfa med varma fingrar. Fingervantar som
Lördag 09.00 Start på böneNYHE T Trädgårdss
Verksamhet: Medicinska
inbrott.
kunna sätta sitt namn på
passningar,
säger
Jonatanvändningsområdet
föranvända
kel
konstruktion i 3D som på Campus.
butiker
så ingår ett displayskydd
din telefon på plats med AYE Sportband
du kan ha på dig och samtidigt
din
skiva i glas, 80x80 offa Davenport i natur/brun
dygn i Smyrna
tjänster.
19.00 Ekumenisk
har
skurit
upp bilens pränt.
konst
från Copter. Värde 179 kr.
(ord. pris
149 kr).
smartphone
prisdå
49 kr). han Siersen.
– 3D-skrivare
är framti- 3D-skrivare.
Man (ord.
kan
sedan skrivs ut. Det som
SOLSTOL
(9.560·) soffa + cm 7.485· Trädgårdssoffa Daven rotting, inkl. dynor i tyg antra
Ledamöter: Jahangir
19.00
Ekumenisk
bön
i
gudstjänst
bord DELBETALA
cit, B 198, L 198,
port, L 248, B 198,
vid
senaste
träffen
lockade
den.
Det förstår man när göra en produkt och testa
Patrik Andersson använChrister Nordmark taksufflett och kommit – Värnamo gör en ut900·/MÅN I 10
D 78, H 86 cm inkl.
D 78, H 86 cm +
Värnamo kyrka
MÅN**
”Ge
mig
trädgårdsbord Kabir och Sarwen Zidan
bord med skiva
åt en bärbar dator och envecklingsresa och detta
mest
var nog seminariet man
0370-300 687
ser
detnågot
storaattintres- den och slipper först kon- der 3D-program i sitt ari glas, 140x80 cm
med
Hussein, båda Värnamo.
Paket
dricka”
I
Värnamo
är
pris
en
Söndag
9.00
Bön
viktig
kamera.
Inbrott
ägde
rum
8.995
bit
i den strä- Kommunstyrelsen
Solstol Beach i
·
christer.nordmark@varnamonyheter.se
om att skriva ut 3D i metall. set hos företag. Det går ju struera dyra verktyg.
bete. Han tror att det finns
TRÄDGÅRDSGRU
kyrka
10.00 Gudstjänst PP
under eller runt omkringvan. Sjuksköterskor är ett skriver under och s ordförande Hans-Göran
turko
Johansso
Mössa
s textilene
n
Finn
(C) och Ewas Wigaeus,
även vd för Jönköping Universit
Bilstad
tar i hand på överenskommelse
predikan av Camilla Liljeqvist
bristyrke i regionen och vi
med svart ståly Hälsohögskolan,
och reflex
gångna helgen.
Sö 10.00 Gudstjänst
skär, chef för avdelningen
i vitt! en sjuksköterskeutbildning.
13
N*n som ger Värnamo
Ort: Värnamo.
för omvårdnad, /MÅ
från Pingstkyrkan
vet också att utbildning på
ram 299·
Bakom syns Karin Enpå köpet
Jönköping University Hälsohög
”Att hantera livets
Gäller v.
Enikö Ohlsson, verksamhetschef
skolan, Ingrid Widäng, universite
Verksamhet: Bilhandel. flera färgeFinns i
hemmaplan ger resultat.
för Campus Värnamo, och
tsadjunkt, samt
r
www.kyrktorget.se/smyrnavarnamo
smärta”
Lars-Uno Åkesson, kompeten
Värnamo.
Styrelse
r
ledamot: Ali
sakademiansvarig, Campus
Det borde vara lättare att
utanfö Franz Schneider,
Abdulmunem Razooqi,
hitta en sjuksköterska om
Foto:
tiviteter
Jörgen Schultz.
– Inte minst är det jätRABATT PÅ HENRIK TIMNER Värnamo.
några år både för kommulärare, socialpedagog, sjukLördag akbutiken!
teroligt att vi breddar våra
värnamo soul teens,
– Det blir kanske 10–15
UTVALD
nen och regionen. Komsköterska.
Det
handlar
A
SOF
om
20
FOR
plat- El och datapro
utbildningar mot den oftimmar som schemaläggs
Clara Georgsson,
o,
munen behöver absolut
duktion
ser.
– Så många har vi aldrig
29, Värnam
Storgatanviolin.
fentliga sektorn. Där har vi
i Jönköping, resten blir härOCH BYGGBARA
Söndagsskola
BOR Mellan måndagenfler sjuksköt
startat tidigare, säger han.
– LOR
Vi hoppas på ett högt Finnveden
56
erskor, säger inte haft så
Spotify Familj
299 kr
0370-104
nere, säger universitetsad- HYL
mycket hittills,
och tisdagen slog tjuvar
18.00 Förbönsgudshan.
söktryck**och då kommer Ort: Värnamo.
Sön 25/1 kl 16.00
Med möjlighet att ha upp till fem Spotify-konton.
Spring så svetten lackar. Med Urbanistas
När du tecknar eller förändrar ett abonnemang
Trädgårdsbord
junkt Ingrid Widäng.
MölleDelad
till
Drömminge
utanförEnikö Ohlsson, verk- säger hon. Ø 106 cm
tjänst
i galva tid d stål
vi att ta in fler så att det Verksamhet: Utveckla
För dig med ett mobilt eller fast bredbandsvattentåliga headset förvandlar du en regnig
kan du testa det
i 30i dagar
och lämna tillbaka
Gudstjänst, Henrik Sjöholm.
inkl. 4 trädgårdss nisera
Också Lars-Uno Åkesson
med skiva i teak,
och
abonnemang hos Telia. 199 kr/mån.
löprunda till ljuv musik.
det om
det Genom
inte känns 100.
tillverka
,
Bor.
att
krossa
samhets
De
tolar
verkligen
som
chef på Campus, kompete
läser
5.495·det
blir 20 i slutän2-sits soffa med
On 14.30 RPG-samling
treåriga
Äventyret för barn, 2-12 år.
Vitlac
”En utmani
k 4.495·
divan och schäs
elektronikprodukter.
dan,
en bilruta och även menar att samverkan med rig på nsakademiansva- programmet till sjuksköben i metalng”
longsäger
Karin
Modern
l, fast kombinatio
Kyrkkaffe efter gudstjänsten.
Det blir
Living Enskär.
Campus Värnamo, är terska
Kontinentalsäng
”Mitt liv” Inger Giger
i tyg Troy silver, Styrelseledamot: Ingvar
n, B 332
vården och omsorgen i reEnikö
bryta sig in i en verkstad
kommer att dela sin första Hälsohögskolans
Sone i tyg
cm 13.59
Ohlsson
Mio Sta
töd B, ryggplymåe
6· (15.99delar
den arms
tillfreds med
samarbetsprojekt förhoppn
5·) DELBE
Läg
Johansso
nyad.
r, . vändbar, 180x200 cm 12.99 Hath
avtaTALA 1.360
Ons 28/1 kl 10.00 Bön
Forsheda
gionen – exempelvis via
Adresdet
lyckades tjuvarna komJönköpin
To 10.00 Bön
·/MÅN In,
Söderpor
5· (25
s. Tel. XXX-X X XX e.tid mellan
Välkommen till telia.se, våra butiker eller ring 90 200.
10 MÅN**
Hathor grå, B 180cm
let.
ten. g och
en sådan här modell. samtidig ingen, men vill
Öpprna
XX. Värnamo
ettid
Mån-fre XX-XX
E4:an enligt
praktiken – kommer att
ere,till
soffo
1.995· (2.99
Ons 28/1 kl 18.00 Bönegudstjänst
södr
. . Lör XX-XXFrån
t vara försiktig.
påsk
ma över två motorsågar.
a infar
Coffe
:
Påsk
ten
–
Mode
Det
.
vid
Sön
Erbjudandet gäller för privatpersoner på utvalda mobiler t.o.m. 8/2 2015 eller så långt lagret räcker. Fitbit Flex aktivitetsarmband (värde 795 kr)
*Helt
blir
afto
McD
rn
en
XX-XX
Nivika
utmanin
Living, Nordic,ier,
nCloud
onalgds • Lörd
4/4:handled
. *Helt räntefritt
fritt och inga övriga
spela en stor roll.
köpe tränte
– Viag10-15
vet
vid köp
Mån-Fre kl 18.00 Bön
attsönd
samt Spotify Premium i 3 mån (värde 297 kr) ingår vid tecknande av Telia Mobil Komplett huvudabonnemang 2–20 GB med 24 mån bindning.
när man an•Focus
Redskapen uppges tillPåsk
www.missionskyrkan.org
och
av utemöblerSeminar
, Eden
och
Aldrig
även
inga
avgift
dag
och
för
så
***Par
övrig
oss.
er
många
en
Till
tillkom
timmerm
agsö
5/4:
för
a
asoll
exempel
avgif
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
tryck
mins
(ej specialpriser)12-16 • Ann ordnar
ppet
mer
Visby,
ning,
t 7.000·.beten
fel. Mer
om betaln
! • Expovägen 4 annen
gruppar
tillkomme
en rutbildni
www.varnamo.pingst.se
infovärde
499·,
Paras
ing måste
sammans vara värda – Om vi får en bra komng
ochingår
andter
på mio.s
för
sker
***Pa
på köpet
om betalning
ollfot
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,
– Utbildni
ag
i tid.vi**15%
•
rasol
nybes
fundera
påsk
Tel.
ngarna
e
vid
Ort:
l
0370
tällnin
köp
Visby
samlar
på
ej.
Värnamo
:
sker
vilka
rabat
6/4
Erbju
av
-109
munikat
,
gar
examina
.
värde
utemö
första
i
tid.
12-16
t
dandena gäller
27/3-13/4. Lokala
90
på hyllserierna
ion med arbetsgi- sig på
lämna tillbaka allt och få pengarna tillbaka, dock ej för tillbehör, trafik till och i utlandet, betal- och innehållstjänster samt köp av extra datamängd.
gången
bler för minst
• Ord.
så t kan
på köpe
det öpp **15% rabatt på
8 000 kronor.
pedagog
Como 499·,
nybes
avviketioner kommer
3.500·
hög,

Jippie!
Cuong Bui och Magnu
projektet.

ördag 4 april

torsdag 22 januari 2015

Nyhetsredaktör 0370–30 06 01
E-post redaktionen@varnamonyheter.se

070-474
www.tradgard54 60
stjanst.net

ling görsi gång om en månad
Upphand
n av sjukhuset drar
Till- och ombyggnade
Glädje
på Campus
Vapenmannen
fårVärnamo
avslag

Ingen rör sig som du.
Det har vi tagit fasta på.

15% rabantttet!

på hela sortime

749·

RÄNTEFRITT 10 MÅ

Bilsufflett
uppskuren

r

fö
Handla

5du0cha0ns :a-tt vin4na

299·

så har

550·

15%

Motorsågar
stulna i Bor

Mio Värnamo

För fullständiga villkor se telia.se/testa.

Med hjälp av en smal tråd i något material bygger skrivare upp en tredimensionell detalj.

En sko i mjuk och hård plast är bland annat vad en 3D-skrivare kan åstadkomma.
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Fler utbildningar än
VÄRNAMO Den här
veckan fick studenter
besked var de kommit
in på högskolan. I Värnamo erbjuds till hösten fler utbildningar
än någonsin.
– Vi har varit uthålliga och kämpat för det,
säger verksamhetschef Enikö Ohlsson.
erbjöd

lördag 19 november 2016

Ny utbildning på gång
Ett steg framåt och två steg bakåt för Campus Värnamo

För två år sedan
utCampus Värnamo fyra
sju
bildningar, förra året
och i år rekordnoteringen

elva.
– Det har vuxit med små
nu
steg de första åren och
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de sista åren har det
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mmar. Många av progra o
men på Campus Värnam
kräver rätt arbetslivseratt
farenhet, vilket gör är
många som söker inte
behöriga.
Därför finns det fortfa-
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VÄRNAMO Campus
Värnamo hoppas på
att få en ny utbildning godkänd i januari. Samtidigt startar
inte två tidigare beviljade utbildningar.

och det blir
– Det går inte så fort

ter på en gång, men det

inte jättemånga nya studen

s Värnamo.
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ger bra resulta
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fler till Värna- ännu
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Campus Värnamo jobbar- Ohlsson tror att det kom- ännu fler
med behovsstyrda utbild

Fler vårdbesök via appen
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SON

att vi verkligen har jobbat
bemed det som regionen
höver. Vi har varit uthåldet,
liga och kämpat för
säger hon.
Marcus Andersson
marcus.andersson@varnamonyheter.s
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VÄRNAMO En man

Det är alltså ett steg framåt och två steg bakåt om
den nya utbildningen till
stödpedagog får godkänt
från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i januari 2017.
– Det är stor konkurrens,
det är 20–25 procent av alla
som ansöker om att starta
en yrkeshögskoleutbildning som blir beviljade.
Det krävs bra stöd från arbetslivet, och att det inte
för många som söker samma utbildning, säger Enikö
Olsson, verksamhetschef
på Campus Värnamo, och
berättar att stödet från arbetslivet 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-

Enikö Olsson är verksamhetschef på Campus Värnamo.

ningarna att starta i mars,
med utbildningsstart i augusti 2017.
– Vi har inga lärare än,
det finns mycket kompetens inom högskolorna
som till exempel i vid universitet i Jönköping, som
är huvudman för utbildningen. Det finns redskap,
men inga lärare anställda
som väntar, säger Enikö
Olsson.
Intresset för utbildningarna verktygsmakare och
fastighetstekniker blev
däremot inte mer än godkända ansökningar från

MYH. På grund av dåligt
söktryck har utbildningarna inte lyckats starta sedan de fick tillstånd.
När det gäller utbildningen till verktygsmakare har försöken att få igång
den varit fruktlösa. Detta
trots att Campus Värnamo
har sträckt ut en hand till
företag och arbetsförmedlingen.

Moment 22

– Yrket är så eftertraktat,
de som finns på platserna på företagen kan inte
arbetsgivarna avvara för

Campus hoppas att en ny utbildning till stödpedagog får godkänt från Myndigheten för
yrkeshögskolan (MYH) i januari 2017.
Foto: AMAR BAJRIC

vidareutbildning, säger
Enikö Olsson, och berättar
om det moment 22 som
har uppstått:
– För att bli antagen
måste man ha gymnasieutbildning med vissa specifika kurser, och minst
två års utbildning inom
industrin.
De som redan jobbar där
kan å andra sidan inte avvaras för vidareutbildning.

När det gäller utbildningen till fastighetstekniker har kraven ändrats,
men tyvärr hjälper det
inte det faktum att Campus Värnamo landar på tio
utbildningar till våren.

Tagit bort krav

– Vi har faktiskt i samarbete med MYH tagit bort
arbetslivserfarenheten
som krav, det går att söka

Julen börjar

till fastighetstekniker redan från gymnasiet men
de allra flesta söker utbildningar med start till
hösten.
Det är alltså ett steg
framåt och två steg bakåt
för Campus Värnamo. Förutsatt att den där ansökan
godkänns i januari.
Amar Bajric
0370- 30 06 61
amar.bajric@varnamonyheter.se

IK DVG# | Vid 11.30-tiden på torsdagen skick- person kunde senare gripas, men släpptes på

ades flera polispatruller till Gislaveds gymnasium efter larm om bråk på skolan. Elever
blev misshandlade av en person utifrån. En
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| På försök
har man i höst erbjudit
elever på Rörstorpsskolan
extra undervisning under
tre veckor. Pilotprojektet
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Nyanlända har
fått bostad

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

Nu byggs det höghus i Värnamo

att många famila förväntningar gör
Höga krav och orimlig
ningen.
INNEHÅLL
Värnamo A5–A11#¤# iggke_ob0V_eecob#D450D46#¤#Ikl
hos familjerådgiv
L /TT
jer söker hjälp
Foto: PONTUS LUNDAH
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Stort tryck
för att
få plugga
på Campus

HPS JGD# | Kommunen
har i uppdrag att ordna
bostad åt 120 kommunplacerade nyanlända under
2017.
– Drömmen i integrationstanken är att våra
nyanlända ska få landa i
mindre fastigheter över
hela kommunen, där
det kanske redan bor
svenskar, säger bostadskoordinator Ann-Marie
Axelsson. KPSOD#D;0D<

VÄRNAMO Mån
ga
tampas om att kom
ma in på utbildnin till integrationspe gen
dagog, även sjuksköt
erskeprogrammet har
många sökande.

388156

302104

Glöm inte
att
rösta
i kyrkovalet imorgon!

7

VÄRNAMO Konflikthantering är den
mest populära kursen när Högskolan på
hemmaplan kör igång
vårterminen på Campus Värnamo.

Nyhetschef 0370–30 06 67
E-post redaktionen@varnamonyheter.se

Projekt för simkunnigheten

ningen
hjälp hos familjerådgiv
Många familjer söker
VÄRNAMO Efter jul
kommer fler samtal
till familjerådgivningen. Höga krav och förväntningar gör att
många familjer väljer
att söka hjälp.
– Man behöver skala
bort det som inte är
helt nödvändigt, säger familjerådgivaren
Elisabeth Staberg.

| Arbetet med
en familjecentral i Gnosjö
pågår, är beskedet från Region 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
KDO#D48
(KD).

IOP L#

tisdag 10 januari 2017

0 06 01
Nyhetsredaktör 0370–3
arnamonyheter.se
E-post redaktionen@v
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Terapi efter julhelg
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för åklagaren.

SIDAN B1
fredagen. Väktare fick även sättas in i skolan under veckans sista skoldag. Vittnen ska höras om
KD: ”Inget
SIDAN B2 verkar hända”
händelsen.
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