
Fredeg 2 Miélby

Hon vi|| se iler boxhoimcire i bcidet

irgit léimnar basséingkanten
BOXHOLM ——\/i behover aldrig plocka

V

Med det gamla ret fi5r- HPP mylggr i __¢ai@_t@Yian 6119*

cnsikte an Baxhdms skiip mi omkléidningsvrummen
. .. som tor 22 iir sedan hnns detsimhall. Bcdvaktmusb km CM en re a 5 dem S5. . , pP' i P P -fe BITQI? Pl'e¢9l'\7h har vi ockséi sett till att ha en

giorde sin sista arbets- viss disciplin.

dug i sd°9s' Hon he" Vill se fler boxholmarefunnits vid bc|ssiing-
.. . ' ' l * ' 1 ' 'kamen and" sedan Birg1ttyc<cratthoxh_o marna

__ gott kunde utnytt]a simhallenhclllen oppnudes ‘I975. mer an Vad dc gm.
— lag tror att det ar dubbelt

— Det fanns ingen simhall i sa méinga badgéister frfm Mjolby
Tranas d. S51 de forsta éiren som fréin Boxholm. Vi ligger
hade vi hela Tranas héir, minns valdigt bra till i pris jiimfort med
hon. Linkoping. Vi har miinga trog-

En annan skillnad mellan na badgiister friin Mjolby och
forr och nu éir att barnen éir be- Mantorp, som tycker att det iir
tydligt yngre néir de borjar synas béittre och billigare héir, siiger
pit allméinhetens bad. hon och envisas med att vara en

levande reklampclare for “sin”

\) as

Aterstéir att se om reklamen
“’* ocksa fortsattningsvis haller forpa att konfronteras med verl<lig-w ‘ heten.

.Vid nyéir minskar simhallen —-oppettiderna med totalt tre tim~
Foto" JOHNNY GUST/\V550Nmar 1 veckan_ och Birgits tjéinst Budvaktmstare Birgit Précenth lmnur nu bussiingkunten i Boxholm. Hon har funnits med

dTS I11. sedan simhullen invigdes.
— En foljd av att simkun- En viss kompensation iir att iii

$?§
ta

singhall in i det sista.
V

nigheten har gatt ner i aldrarna. den ene vaktmastaren for sport-
Nu borjarbarnenssimundervis- hallen och skolan, Peder
ning nar de éir sex r. Nar sim- Sterner, ska hjalpa den kvarvar-
hallen var ny inleddes undervis- ande simhallspersonalen atta
ningen forst i éirskurs 3, séiger timmariveckan.
Birgit. Birgit drar sig tillbaka fyra

,, méinader innan hon faller for al-
God a*m°5f°r dersstrecket.

En sak som inte har foréind- Kéinns det vemodigt?
rats ar atmosfiiren och stam- — Ne], faktiskt inte. ]ag har
ningen i simhallen. sa myckct att gora. svarar hon~ Den har varit god under och néimncr om barn och barn-
alla ar. Iag tror att det blir lite barn, som bor en bit ifran Box-
mer personligt mellan badgast- holm och som hon giirna vill
erna och personalen i en sadan iigna lite mer tid.
hiir liten simhall. KARL-JOHAN NOREN

Barn och ungdomar dii? Ar
‘

de lika artiga och aktsamma i
dag som for 22 r sedan? FOTNOT: Niir simhallcn in-

—]a, det air de faktiskt. De vigdes utgjordes personalstyr-
upptriider alltid bra. Ger man kan av fyra personer. En av
nagon en sak far man alltid ett dem, Margit Nyberg, finns fort-
tack tillbaka. farande kvar i tjanst.



BQXHQLM: ldrosldubbar posivf ins’rc'|||dc1

Motionsgéirden privatiseras?
BOXHOLM Bi<'3rl<e SK iii" en fast hyresgéist centrala Boxholm era dagar i léngt. Nzigot behover goras med

Bqxl-|Q|m5 k9mmUn5 i Motionsgérden och forfogar veckan, éiret om. Motionsgérden. Den éir véildigt
pkmer pa an Sana M°_ (ix/exr en styi'l<etrii'111nlgslohal. en Forntom att'man_stéida:r sinai nersiiten. Benfoicoe foretréidaie
Hons arden n e" ri_ lagcnhet eom anumds som egna lokaler1Mot1onsgarden. sa pa motetimanddgs attde hdl‘

9 _ P __ klubblokul. samt l'orrQdsut- en liigenhet, ett klubbrum. samt for avsikt att renovera dusch.
Va‘ fa§_h9he*5b°|°9 m°' rymmen. stora forréidsutiymnien i kéillar- bastu, med mera.
fer ovanfclf lugncl reak- 0 _ en. _ __

oner hos idr°"s|:°|ket_ Valdigf formanlngt Férrédsunymnmna r V5r_ 291 O00 | forlusf
Bade hos B°xh°|m5 OK Boxholins‘ OK éir den andra da guid for oss. Vi har mycket HMotignsg€1rdestélifippei-(Br
ach Biarke SK marks en stow utnytt]a1en}V<1v Motions- material. k0I"lStcl[€TdI‘ BOI(-ord- an man e_ien_me an 9 oc 2'1

. . ., garden. som ocksu regelmassigi ioranden. for omkladnlng och dusch. Vi-
°)"'°k*°"d° P°Smv hall‘ anviinds av kommunens bada Ian Lindgren menar attdet gin dare finns det fyra bebodda hy-
""'|9- skidklubbar. inte att liigga pé medlemmarna resléigenheter i fastigheien som

S51 har det ocksé sléingts ut till Dotlatervéldigtfmménligt hur myeket arbete som helst. CH gég i tiden Var F1€mmiHg@

klubbarna ett riktigt kotlben att dc‘ vi ck hma konstaterar Jan Déirfor éir han han och hela sty» fO11<Sl<O1£:1-

gnaga pé. Lmdgrcn BOKS foretradarc P5 relsen tvehsam tiil att klubben Kommunens intéil<ter/forAfus-

De ska shppa h_vresI<ostnader mandagsmmct Och tmika slfa ta pa sig ytterhgare st£iidupp- tigheten tacker mte pa nlanga

helt om dc atar sig den inviin- ldubbord-)randC_ gifter. vagar kostnaderna. I ar ar det
diga stiidningen av gemensam- _ __ — Men det éir inte véirre éin att budgeteratenforlust1351291 000

hetsutrymmena. saint oppnar Lmifor bra kanske for an det vi kan kopa en sédan tjéinst. re- 1<rOnOr (i O1 Var den 299 000
och stiinger fastigheten. Ska kannas trygg‘? sonerar han. kr).

» Det liner bra sia hiir Iimgt. —- ]a. fal<tisk1. Man kan ju __ _ , _ Boxholms OK betalar ungefiir
Ingeming blir séimre utan sna- undra vud som hiinder om n{ig- Raws besknvnmg samma hyra som Bjorke. rum
rare blir det forbiittringar. Mo- ra ar och vad dc nya iigarna réil<- I<ommunchefKun Wallin sai 12 000 kr.
tionsgérden ska renoveras och nar med an in in pcngar pix? El- Corren i onsdags att att den for- ~ Det éir véildigt billigt, med-
goras i ordning siiger Mats ler ii!‘ det kanske s alt de fiir stainformationen tillklubbarna ger Jan Lindgren utan omsvep.
Heinebiick. overia Motionsgurden véildigt mottogs positivt. Enligt vad Corren erfarit finns

Han foretriidde dra1gkamps~ billigt? ()m dcttu vet jag ingen- En skonmiilning? Nej. béide det allméinna samlingslokaler i

utovande Bjorke SK vid den for- ting. Mats Heinebiick och Ian Lind- fastigheten som dc tilltiinkta nya
sta informationen om planerna ,, _ _ gren anser att det var en réittvis éigarnahoppaskunna fii ettbéitt-
som kommunen och iilltiinkte Skidc" redo“ '"9* beskrivning. re utnyttjande av iin i dag, med
koparen. Benfico AB. gcmen~ Han p£l[)C](LlI'Z1lIOI‘iCICI'iI1gS— Jan Lindgren igen: bland annat tankar pd vandrar—
sami redovisade for kluhbarna i klubhens medlemmur sléidar ut— — P51 det stora hela éir jag po- hemsverksamhet.
form vccl<;m. viindigl rum ligirs fusligheier i sitiv till det jug hur hon so hiir KARI.-JOHAN NORFN
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Biirie Johcmsson hur Enter féih fyr i den iiver 200 r gamla smediun vid Svurtiins uflopp fran Sommen.

N i den amla smedanyfvr 2 1

--W.

BOXHOLM Nuiir det Borje som for famil- Han harocksa féitt hjalp av ar- Diir finns niirmare 150 olika
Frosten gnistrar ]etrad1tionen vidare; betslosa genom arbetshvsut- aner av Vvaxtcr,_hlaVnd annat or-

f ., d h.. Han har arbctat pa Boxholms veckhngsprmektct ALU. kidcn taltgentiana, on Rolls

ran er “Y 009' bruk, dar han bade sett skicl<li- P51 vaggen bredvid cldhiirdcn Royce bland blommor.
nude 9arde5Q°"' ga smeder arbeta och iiven hanger rostiga smedtiinger och Bakom vandringslcden star

den. provat pa yrket sjalv. pa det lika rostiga smedstadct liinsstyrciscn. Miinga intresse-

Nu skallhan smidaiden egna finns det sinnrika verktyg att rade brukar bcsoka platsen

. * 'd Pd" , lanske ‘mida ‘ il i. sommartid.
!a "mrade smefb hi/d§tniQoVrC:h ebijacralcdnet jgamla. 5 Sp < Nu blir iiven smedjan en giv-

IQ" med e|1kUP|Q|' , Skar "PP torven en attraktion utmcd ledcn.

tegel slingrar Vii’ SP'kver|dY9 Vid cna Iangviiggcn star en

|-qk uf 5|(Qr5|-e|1- Timret 1 den cna langsidan var odlingeplog, en trakonstruktion
em ruttet och vissa stockar har bytts med en jiittelik kniv som stoder

mot markcn.
P|°|'5||9' landur Smed]an harfatt nytt tratak av Plogcn droge av en oxc cller

na ra skruk- os ontade briider med vatten- hast och anviindes for att skéira '\
9 ..P . . . .. .. .

nder i $yq|-|-Ems rannor helt eiter origmalet. sonder grastorvorna innan den
vaem De enkupiga tegelpannorna riktiga plogcn satics i marken

som var trasiga har bytts ut och for att ploja fram éikertegcn. z -V
Gen°m 5med' huset har ftt n a s roisade Nu lever smedjan vidare tack

0 000 -.. - y p .. .. - .-5:‘

|c|ns spro|sc|de ionster eiter gammalt monster. vare Bone Iohansson. Text
f6nster kastar .. . . .

Fran den gam-

Biirie fur e par fag i siéngen ll den nyre- . . .. . Jaelik kmv Vandrmgsled Och fOtOV -

"re {Yr ' "F e"- ' pro|ektet, dar agaren s]alv stallt en tva kilometer lang van drmgs-

Boric lohansson i Sodra Borshult, ut- upp med mycket arbete. led gcnom hagar och beten.
anfor Boxholm, har fiter 1'-gm iiv i den __

-.‘ 1‘ ;I.;.;¢;:\ - -:'<~\. ...\V. ,.{(

at ;»\@~I;1.§.-T.

Biirie jghqngggn med den v5|bevq|-qde Qd_ holms Skogar och snart foddes tanken
lingsplogen som drogs av oxar eller héisfor an Yiidda Smcdillll 1

en gang i {idem Enligt lansmuseets bcdomning izir

den fran slutet av 1700-talet.
— Tandsticksasken har nog varit pa
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over 200 r gamla
gardssmedian bara 20-
talct meter friin Svarta-
ns utlopp vid Laxberg.

Borje riitar till kepsen
och tar ett par tag i den
slitna stéingcn till blas-
béilgen och gcr lagorna
ny niiring.
Han ar fjarde genera-

tionen pa garden som
har 40 hektar aker, cir-
ka 100 hektar bete och
35 kor.

Tndsfickan...
Garden kopie han for i

nagra far sedan av Box-

viig till smcdjan mnga
ganger. Men av olika
anledningar har det
kommit néigot emellan,
tack och lov_ siiger Bor-
ic Iohansson.

Lika glad over att
smcdjan bcvarats iir
hans pappa Nils. Un-
der aren 1921 1923
var hiir full aktivitet.
Dii muddrades Svartfm
n(‘h i Qnwriirin Qmiriries‘.



B6|-ie Johqnggqn med den vbeyqrqdg °d- holms Skogar och snart foddes tanken
lingsplogen som drogs c|v oxur eller héistar all Tiiflda 5m@dl3"~
en gang i tide", Enligt lansmuseets bedomning ar

  ' . d 1 d .  ] I
BOXHOLM Nu ar det Borje som for famil- Han har ocksa fatt hialp av ar- Dar finns narmare 150 olika
Frcsten gnisfrar jetraditionen vidare. betslosa genom arbetslivsut- arter av vaxter, bland annat or-
f ., d h.. Han hararbetat pa Boxholms vecklingsprojektet ALU. kidén fiiltgentiana, en Rolls

'1

. .,,,

ran e_'_1 “Y G09 bruk, dar han bade sett sl<1cl<li- Pa vaggen bredvid eldharden Royce bland blommor.
nude Qardesgu ga smeder arbeta och aven hanger rostiga smedtanger och Bakom vandringsleden star '

en. rovat a rket s'alv. det lika rosti a smedstadet liinsst relsen. Man a intresse-P P Y I if _g 3’ 8

we-~ den W ny§§5‘§l‘§ll§Z‘iiiiaildilliili ?a%fmai)rrtild<ar
!a hmrade ne?" mest for att bevara det gamla. Nu blir aven smedian en giv-
lan med enkuP'Q' , Skar "PP "°rVen en attraktion utmed leden.
tegel sllngrdr Vl|' SP'kVerk'Y9 Vid ena langvaggen star en
rk Ur 5|(Q|-5fen- Timretiden enalangsidan var odlingsplog, en tral<onstrul<tion

ruttet och vissa stockar harb tts med en 'attelil< kniv som stoderY ll
_ . mot mar (en.

P|°|'5||9|' landqr Smedjan harfattn tttratak av Plo en dro s av en oxe ellerY 8 8nagrd skrak- ospontade brader med vatten- hast och anviindes for att skara M
nder i $yq|-|-ans rannor helt efter originalet. sonder grastorvorna innan den
vqem De enkupiga tegelpannorna riktiga plogen satles i marken

som var trasiga har bytts ut och for att ploja fram akertegen. @ i

Ge"°m $med' huset har fatt nya sproisade Nu lever smedjan vidare tack .'.;‘f><'

ions Spraisdde fonster efter gammalt monster. vare Borje lohansson. Text
féinster kastar " "Biirie tar e par tag i stéingen fill den nyre- 0 . .. . Jiirrelik kniv Vcmdringsled 5:.“0 .. . IQ 5 ff k f ,~ ;_._.-_.<:<'T»=ij’-131"‘ _..-""fvemde _b|¢f§b°|9°" °¢h del bl" 99""-‘J 9-Zrnan ' S en over ros ‘go Lansstyrelsen har finansierat Ianslutningtill smedjan finnsbure fyr I harden. 5"" e$|'"9el'- proicktet déir égaren Sigh, St‘-am en W5 kilometer king VandringS_ 22252525ii552525252525252525252525;5:522E2izizi25%:isizizisi§2%z§&§2i§§2§a2Ez%§=s;2;z:;=;:2;s;z=;z;a:a:a:z:aa:s::;s=z2;sis;z=2;§é;z;s;2EzizisEiiésiézisizisiziz

Boric Iohansson i Sodra Borshult, ut- upp med mycket arbete. led genom hagar och beten. SVEN FRANSSON
anfor Boxholm_ har ater fatt liv i den L

v

.:. .='*;?:

9e"°m smedlcms fa"-“er Hummar elden till takrannor av tra. har min farfars far
("er P5 de" 9°m|° hardem smitt, berattar Borje och visar ett rost-

igt plattjiirn med en boj som passar en
takranna.

6/1-'Qj"'“
I " “‘-,‘ 1 jg./A

. ~ g In
.. 2.? - am -g

~.
»~.~>1..§., _ "

over 200 ar gamla
gardssmedian bara 20-
talet meter fran Svarta-
ns utlopp vid Laxberg.

Borje ratar till kepsen
och tar ett par tag i den
slitna stangen till blas-
balgen och ger lagorna
ny naring.
Han ar fjarde genera-

tionen pa garden som
har 40 hektar aker, cir-
ka 100 hektar bete och
35 l<or.

Tiindstickan...
Garden kopte han for
nagra ar sedan av Box-

den fran slutet av 1700-talet.
— Tandsticksasl<en har nog varit pa

vag till smedjan manga
ganger. Men av olika
anledningar har det
kommit nagot emellan,
tack och lov, sager Bor-
je Iohansson.

Lika glad over att
smedjan bevarats ar
hans pappa Nils. Un-
der aren 1921 1923
var har full aktivitet.
Da muddrades Svartan
och i smedian smiddes
detalier till muddrings-
verket nar nagot gick
sonder.

Farfurs furs verk

"v. 3 A

I — Den har hallaren,



.1 -4,1
.-

'€”'§' r’/

“N 4

>.,.v-a 333'..".‘ \‘4" ‘Al-‘.\4:
"~=5<'~-’>* ‘TU? .*-=~::'.%<. *.+»~*‘ 2

(
>

. .
Q

5!;

Q ,

$
z)'

'3'
-._.4s.._ Y --"

“Iv? X

._~._ -.<=., (. _. ,.

Foto: 5\/EN FRANSSQN

Biirie Johcmsson har siéilv héigncit giirdesgrden runt den nyrenoverade smediun som

r Sver 200 Gr gommal.

O ter eld i smedjan
Biirje Iohansson i Siidra nog varit pii véig till smcdjan re. Han har arbetat péi Box-

Biirshult, utanfiir Boxholm, miinga génger, men av olika holms bruk, déir han béide

har éiter fiitt liv i den Over anledningar har det kommit sett skickliga smeder arbeta

200 r gamla gfirdssniedjan. niigot cmellan — tack och och éiven sjéilv prévat pé. Nu
Han éir fjéirdc gcnerati0n- lov, myser Bérje. Lika glad skall han smida i den egna

en pé gfirden med 80 tunn- iir hans pappa Nils iiver att nyrenoverade smedjan,

land éker, cirka 10() hektur smcdjan bevarats. kanske mest fér att bevara

bete och 351<0r. Nu éir det Bérjc som fzfir dct gamla.

— Téindsticksaskcn har féra familjetraditioncn vida- Sidcm B1

I \ * \,
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BOXHQLM: Krov pd mopediorbud i funnlor

Politikerna éir avvisande
BOXHOLM mot mopedékning. Hela handi- tskilda. for an kunna nyttjas " " i‘ ’

Ska mqpedisfernq iqgqg kapprzidet stéillde sig, bakom en Liven av mopedister.Sa gick i c
barf fran de "Ya gang_ framsgiiclinihg om iorbud m0I T1113 fall toiigzihgz1;.¥1a i'\/e;)cl<an i 4och cykehunnhrna i m%pcl_ a<]nmg. \<I<>m1111é1ist'§)/rc sinks 01$ cltsupIn Boxholm, Hun_ n igt <ommuncn>“g,atuc e §<ott ( _cstdr ax cm po it1<er)C?“ re ' Conny Abrahamsson ar huvud- Inior tisdagens sammantraded|k°PP|'¢|de|' VI" deb regeln den att mopcder éir ]ik- med kommunstyrelsen foresléumen kommunledningen stéillda med cyklar pé cykelban- arbetsutskottet att kravet péfY¢ker cm» fofgangarel or.

' mopedforhud avviszgs.cyklister och mopedister - “ Vad wm Ucksa Sad“ ‘ re"bar kunna Blqndaf ' B°xh°|m sonemanget i arbctsutskottet
— Finns det Inga torbuds- var an forbud mot moped2°1k-Med pendeltéigsstationen skyltar s51 éir mopedékning ning forutséittcr att efterlevnad-.och den nya genomfarten fick tilléten. Detgéiller éiven i de fall en méiste kunna foljas upp pél .Boxholm ocksé tunnlar under dé cykelbanan inte éir separerad ett bra séitt. Annars har ett for-riksvéig 32 och stambanan. frén géngbanan, uppger han. bud ingen effekt, refererarDéirmed har samhéillets sodra Han néimner att det péi g§mg- kommunchefen Kurt Wallin.och norra dc] kunnat samman- och cykelbanorna pii Parkgatan Delar du personligen p0liti-léinkats pé ett mycket béittre séitt och Storgatan finns skyltar kernas uppfattning att m0-éin forut. uppsatta med forbud mot mo- pedister bor kunna samsasMen ingen gléidje utan att den pedéikning. med cyklister och fotgéingare i

2 i
F 'ofo: KARL-JOHAN NOREN

grumlas. Enligt uppgift fore- ~ Kommunen har tyckt att tunnlarna?
I dug r def tilléitet a kiiru moped i tunnelsystemef under

kommer det buséiknin med én h k lb’ ' ' ‘ ' ' ' ' " '
8 8 8' QC Cy 9 dnomd Vld — I3» 5‘/drdr K1111 Walllll rlksvag 32 och sfumbuncm I Boxholm. Handikcipprdet vill

mopeder i tuimlarna och i de dessa gator éir for smala for att KARL-JOHAN NOREN I1 f" b d
v -

1 -

n u e U .
sméhiiitiga och delvis krokiga éiven rymma mopedtrahk.ned- och uppfarterna till dem. Dessutom finns det korbanor

_ ,, , alldeles intill som mopedisterLmdgren Vudde frqgun kan utnyttja, kommenterar ga-Pensionéiren Erik Lindgren tuchefen.
tog uppfrégan pd senaste motet Det kommunen tycker ommed handikapprédet. Han be- géng- och cykelbanan genomrorde olyckstillbud som funnits tunnelsystemet éir att de éir till-och efterlyste forbudsskyltar réickliga breda, och ordentligt



VA-lcaxorno

Boxholm
fiirsvarar
rabatten

BOXHOLM Dct ii ckas uttstorl<unds-p p -. - nBQxhQ||11$ kqmmun rabaltcn cndast gullcr last1g-farsvqrqr sin $|.°r_ hctsagarc som kan garantera
- on minimilorbrukning pakundsruba" h" Box 20 000 kubikmctcr pcr rh°|'P5hu5 i en Y"ran' l yttrandct niimns alt vllla-de ll sfufens VA- éigarcns fastighct aldrignanmd. Den r "eh UI'- ovcrstigit 200 kubikmcter.

slag av en stravun ef- lme Narsaker
fer en skéilig och

. . .ravis avgi_$farde|_ Kommuncns |uf1d|sl<a__ool-
_ bud verkar dock mtc Warsa-nmg - kcr pd att storkundsrabatten

hzillcr sig inom lagens 1'5-
miirkcn.

S51 lormulcrzn" sig Frcdrik Dct l'1'u1ng£i1"a1v foljande av-lvlorlbcrg. forbunclsjurist hos sluthing pix yttrzmdct:
Kommunl'orbundct_ i ctt ytt- "Avcn om dcn storl'orbru-
rundc till V/\-niimndcn. karrabatt som cnligt l<0m-

Han har fan lullmakt att muncns taxa tillcrkiinns all-
varu ombud for kommuncn i miimlyttiga bostadsbolag
clcn tvist som scglat upp mod skullc strida mot va-lagens~ ..

‘Y .. v ., I ‘cn vlllzlugurc om kommuncns krav pa on ratlvls och skallg
1

taxa for vattcn och avlopp. avgil‘tsl'ordclning. vilkct kom-
Yillaliigurcn unscr alt stor- muncn ulltsa bcstridcr, gor ‘lmnclsrubuttcn till Boxholms- kommuncn giillandc alt dctta

hus. som har uttryckligcn intc bcriittigur dcn lclagandc
slod i dcn av lullmiil<Lige bc- till négon avgil“tsrcdul<tion".
slutuclc va-ta1.\a1n_ éir cn dold
och molivcrad subvcntion For ruknu Somme" cl"
och déirfor oluglig. Boxholmshus fiir, i motsats

Yillaéigarcn vill fortsiitv lillamdrafastigl1ctsiigarc_réik-
ningsvis ha summu rabutt na samman samtliga sina
som Boxholmshus. 30 pro- miitpunktcr vicl bcriikningen
cont. sum: 2 690 kr plus riinta av vattcnfo1'brukningcn.
zitcr Dct iir cn omstiindighct

,_ , , som inlc kommcntcras iForbruknmgsshunud kommuncns yttrande men
l kommuncns ynrandc som rcdovisas oppct i va-tax

l“1‘a111l1aillsattva-tuxanintc gcr an.
ulrymmc for nzigon robotic-
ring av villaiigarcns brul<-
ningszlvgiflcr. KARL-JOHAN NOREN
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BOXHOLM: Sociciintimnden giorde iei

Pizzeria Palace far sitt sprittillstéind
BOXHOLM réittcn som bifallit cit ovcrl<la- beléigna Frostlinghusct pa I ctr yttrandc till liinsriittcn Liinsriiitcn hallcr mud om Ncj. /iivcn om social~

pizzeria pqhce i Box, gandc fréin rcsturangi"or0lscn Ccntrumgatan 2 soktc firman har socialnéimndcn lagt rill y1- dot och ansor an rorelscn upp- namndcns uppgii'tLirl<(>rrel<1sa
forctriidd av Sonjica Cvc1- iilistand Liven for sprit. tcrligarc on morivcring. "Pizza fyllcr kravcn pa cit varicrat utgor dot ingot hinder for till»

sprit i sing lokqleri kogic. P.()‘iiSI]]yl1:‘Liigi1(.’[CH‘£1\’S[yi‘i(1‘C. ria Palace har i .stor utstraclfj inatiiioud. stand. svarar nlagrnan ‘Nils
a don tidigarc adrcsscn 1 Poliscn hax/dado att sprit- ningcnungdomligkundkrets . M1l|o~ och halsosl<ydds- Dahlhorn.lansranons chcisdo-

Fr°$"|"Q|'\U$ei- S°¢|¢||' Boxholm hadc Pizzeria Palace drycker bor forbehallas rostau- niimndcn har ocksa godkiint mare. ~

namnden giorde fel tillsiand for scwering av Vin ranger av traditioncll iyp och K799 med hu5man5k°5|' lokalcn som rcstaurangl<o|<_ i,iiI1SI‘§iII6l1 uppmannar i sin
som qy5|°g en qn56kqn och starkol. into ]F?F()di&dC pizzcrior cllcr Restlalurangéorclscndliéivdadc Socilalnéimndens argument dorln. (latcglrad 29 dcccmber. so-

- -~ gatu <o<. i o\'er< a an ct att on visst att Pa ace i stor utstracknin cia niimn on an utfiirda ctt
om dea I hostqsh P°|'5en ¢W$'Yr|<"= Déircftcrblcv dct ctt cnigt ncj in1ciiri1a§<)r1rcnodiad pizzeria har en ungdomlig kundkreti sprittillstand.

I samband med yttning pa i socialniimnden med héinvis- utan lika myckct on restaurang kommenteras inte i domen.
Den bedomningen gor l€ins- senhosren till dot mer centralt ning till polisens yttrandc. med husmanskost. Borde ni inte ha gjort det? KARL-JOHAN NOREN

holm ska fa servera
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Biltiuvar i Boxholm
BOXHOLM
En eller flera biltjuvar har varit verksamma i Box-holm den gangna helgen. Under natten till sondagenstals en Ford Escort och senare under dagen forsoktenagon stjala ytterligare en bil i samhéillet. Biltjuvenblev dock stord och lyckades inte fa i gang bilen.

Ny clrogpolmskt program
BOXHOLM
Kommunens serveringspolitik ska vara restriktiv,framst som ett skydd for ungdomen. sa inleds Box-holms nya alkohol- och drogpolitiska program soméir ute pa remiss.
Man sléir fast att narkotikan aldrig far bli en del avvar kultur. Men det ar alkoholen som upplevs somdet storsta folkhalsoproblemet, enligt programmet.Alkoholen ar fast forankrad i var tradition och detuppges att 85 procent av den vuxna befolkningen an-vander alkohol och forknippar den med positivaupplevelser. Men alkohol skapar ocksé sjukdomar,véillar sociala problem, orsakar olyckor och spelar endominerande roll vid véildsbrott.

Internationellt har véirt land léinge uppméirksam-
mats for sin restriktiva alkoholpolitik. En linje sompolitiker och tjansteman i Boxholm nu vill fortsattatrots att den nya alkohollagen i vissa delar kan upp-fattas som liberalare an den tidigare. Forutom en re-striktiv serveringspolitik innehéller programmet
uppmaningar till foreningar och arbetsgivare att ak-tivt arbeta med drogforebyggande aktiviteter.

0142-501

I EMA | cun-



BOXHDLM: Kommunen missnéicl

Léinsvéigar
gliims bort

BOXHOLM
Boxholms kommun
fycker ah Viigverkef
gliimmer lnsviigarna

dagsliigct intc scr ntigun mu]-
lighct alt aktivt driva friigan.

Kommunen mciiar sig into
kuima undcrl<iini_ia uvcrslags~

viisfer om Boxhqlm, bcriikningcn frun ()stgututrufil<4
Kommunen menar aft
bade viigen Sinkan—
Hiighulf (512) och Mos-
sebo—Liungstorp (509)
msfe fiirbéiftras.

D01 ii!‘ i yttrundci uvcr Vig-
vcrkcts tiuairsplam fur dc mindrc

cn um alt pcndcltzigsstupp i

Slrillsniis kriivcr investeringar
pa cirku l() miliuncr krunur.

I\/lutsvarundc anpussning i Vi-
kingstad kustadc 12 miljuncr
krunui". uch dii fanns dct rcdun.
prccis sum dot finns i Strzilsniis i

dug. on tunnel fur g£mg- uch cy-
viigarnu sum kummuncn viidrar keltrafik.
sin missnujc.

/3

Kummunstyrclscn bcslutudc i

gar all siinclzi cit yttrzmdc sum
iiinchallcr iuljzindc krilisku
passus:

“Kuimmmcn nutcrur utt kins-
viig 509 och liinsviig 512 imc
films upptzignu i listzm uvcr
priuritcradc ubjckt fur biirighct
uch bcliiggning. grusviigar. Dots

s— Kumimmcn kan pariikna
ctt stun kustnadsansvar fur cn
invcstcring i Striilsniis. Donna
kustnad kun kummuncn under
nu rzidanclc ckunumiska liigc
imc klaru, skrivcr kummunchef
Kurt Wallin.

/“\r dot into sci uppmuntrunde
liisning fur Striilsnéisborna éir

ta truts an kummuncn under dot iiimu mindrc upplyftande
Hora ur uch vid cit ilcrtui tilli'iiIl-
cn_ till Viigvcrkcl. i'i'uinfui't ho-
huvct av atgiirdcr".

Bro i Malexander

fur dcm alt liisa ctt brcvsvar frzin
Osgututi'afil<ciis plancringschef
Charles Larssun.

Hun hur tidigarc i Currcn de-
l<lurcrutat1 dot iil‘()l”CL1liS[iSi(l£iU

Vud sum diircmut nutcrus tiinku sig pcndcllzigsstupp i
sum pusitivi iii‘ all Viigvu'l<ct
blzmd 13 bruubjckt scr brun vid
Nybru i Malcxandcr sum don
ullra ungcliignustc an iitgiircia

Slrulsniis.

”Str&|snéis inte aktuellt”
Han niimncr i sitt svursbrev

(brun ska bylus ui mul on ny). tili Sven-(_)lui' Thurn alt i furaré
Kummunsiyiclscn tyckcr bctcl till Ostgulapcndcln ingick

duck alt clot imc far slanna bura alt Lilla pii mujlighctcrna att

huvs on \'iigiurbiittri|i<1. iifui
f vid brun uian all dot uckséi bc- iitcruppna Kimstads station.

SL1 blcv dct duck into. Kim~8"

brun uch viistcrut cit par l<ilu- stud mu burt fastiin dcnna urt
mciur (ii'>i"l)i NVlL1lCXLll}(]CT‘S fcst- hudc 1 500 inviinurc an jiimfura
plats)‘ mod Striilsniis 500.

Don ciida viig i l<ummuncii — Alt uppna stutiuncr i t€it-
sum films mcd pii furb£it1i"iiigs- urtcr av Stréilsnéis sturlck har
lisizm (sum nuimncr 9 av Ii) iir imc vurit aktucllt. fustslilr han
liiiisviig 588. K11rsbuturp——()iar- nu iiimu on giing.
stugun. Dcn iii‘ Viigvci'l<0t villigt
an kustu pa 4.9 miliuncr (be-
liiggiiiiig dikning med mcra).

Dot liuiiclludc myckct um viig—

111' uch jiirnviigur pa l<ummun-
slyrclscns mute.

Svcnv()lui' Thurn. Strailsniis.
hudc i on skrivclsc kriivt utt
kummuncn urbclar fur alt pcn~
clchagcn ska slunna i Strzilsniis.

bvarcl frun on cnig kummun-
styrclsc. i vilkcn ingiir Hora
5Ii.1lsm1sbui, dl att i\UmmLll1LH 1

KARL-JOHAN NOREN



Y -BQXHQLM: Mofronsgérden Fércindros vid privofisering

Mer idrott och mindre fester
BOXHOLM jar Motionsgarderr blir medlem Benfico iir déircmot intresse- stalla nirgon som i Motiorrsgan har goda rrrojliglreteratt fa hiiilp nomdiskuterat med fiirenirréMqfignggardgn i BQx- i de foreningar som finns i hus- rat av alt fa en utokad idrottelig den kan finnas som husromtc med en Ionebidragsarrsriillrrirrg. arna.h°|m far vid eh asap et, sa ]an Prrrno Andersson. liigewerksamhet till det anrrka och kanslist. l3crri'ic<)srirr|'r1stvidatt fore|r- Onsdagsmotet avslutades sa-bwe en stark‘, idr°"s_ ‘\/rdare deidarerade‘ han att hueet. t--wlagwlvckerrnrearr detsomr mgarna far" nyrrja hrrser gratis. ledes med art lforrrrrrrrnalriidctrol Ma.“ hem" Bcnhco rnteiar rrrtrc§‘§_crata_v att Ian Pinno /§ndcrsso"n radde dag ska era vmd ior vag. sa han. om dc tar". unsvar lor den m- hva Karlsson avrserade ett moteP ' | 9 upplata lokalerna for prrvata de etora utnytt|arna B]orke SK. _, _ __ , vandrga sradrrrrrgen. langre train.b°k° |9ka|9|' | h‘-'59? f°|' fcster. Boxholms OK samt de bada |-°neb'dr°95cm5'°"mn9 Konrmunen iii‘ rnzin om altprivate fesfer fi5rsvin- ~ Vi vill inte konkurrera skidklubbarna att fundera pa Benfico har arbersforrned- ime hasta tram en fmsiiljrrirrg."en med oss sjalva. om de inte ska ihop och an- lingens ord pa art foreningarna Forst ska alll vara grurrdligt ge- KARL-JOHAN NQREN

Det var tankar som redovi-
sades av Ian Pinno Anderson
och Benny Iohansson, delagare
i den tilltankta nya fastighets-
agaren Benfico AB, vid ett of-
fentligt mote i onsdags kviill.
Motet samlade néirmare 40 per-
soner.

Fastighersbolaget Benfico har
skaffat sig ett gott renommé un-
der de ar som det verkat i Box-
holrn. Uppenbarligen ar man
fran foretagets sida man om att
bchalla det. Benny lohansson
sadc:

— Vi ar inte intresseradc av
att ga in och kopa den har fas-
tigheren om vi stoter oss med
foreningarna. Dct vore kata-
strof for oss.

Allt er barn har pa senare trd
upptackt Motronsgarden som
nagot av en frrtrdsgard Inne-
bandymatcherna avloscr var-
andra 1 gympasalen pa eftermrd-
dagarna.

Djungelns lag rader. Nar de
stora barnen anlander ar det
slutspelat for de smé . . .

Benficoforetradarna medgav
att de inte visste att huset utnytt-
jades séi mycket som det gor,
men trodde att det med viss styr-
ning anda skulle kunna stoppas
in betydligt er verksamheter. I
forsta hand péi dagtid mellan kl
8 och 16.

Tillstriimning av barn

Komplement till cmnat
]an Pinno Andersson beratt-

ade att man vill se Motionsgard-
en som ett komplement till det
nyligen forw/an/ade Brukshotell-
et och ett inlett samarbete med
Ekebergs vardshus.

I Brukshotellet har Benfico
sjukgymnasten Erik Mattsson
som hyresgast i kéillarplanet.
Han driver ett gym med viss
foretagshalsovérd. Han ar
trangbodd, samtidigt som han
éir sugen pa att utoka rorelsen.

Har kan Motionsgarden
komma in i bilden.

Ska 96 via freningurna
I dag kan vem som helst ut-

nyttja Motionsgiirden for om-
kladning och dusch.

— Vi vill att den som utnytt-



BOXHOLM

Féirdtjéinsten far tidtab ll
BOXHOLM fran 1 april med utvarderingi fardtjanstturer: Malexander— reomsorgschef Birgitta Palm- tillsammans med ()sg6tatrafil<- samordning kan det oeksa bli

Boxholms kommun vill augustilminadt Boxholm B10 I] B "h I i

“Q

av1<—— 0\ om. qvist. en samordna samhallsbetalda er resméjligheter, Sager In-
prava an infarq d|,u_ I Hera éstgiitakommuner éir B0xh0lm—-Stralsnéis. Rinna-~— Tidtabellsakandet kréiver att resor . gcmar Nordstrtim.

.. .. f’ d "' ‘ '°] '1 d t d' t'dt' - R l l‘b , S *n~B( Taxi ' Boxholm far en séirskild En arbets ru haller a att Tanken ar att t t'

bellsturer for furd"ans_ barHt]ansta<(;1n_e re an 1 a yc <e 5 y omme )\ 1

g pp p ' u nyt ]a tom-
, e sstyn. aribland i Box» holm saint en tur inom B0x— datautrustning fiir att ratt kun- se Over mdjligheterna. I den in- ma platseribilar soméinda gar.

‘em Genom en Sada“ holms granne Kinda. holms tiitort. na__sam0rdna resorna. gar Birgitta Palmqvist, p]aner- Géiller det éiven féirdtj£ins-
SClm0l‘dnll1Q (IV l'e$9l'l1€l Kommunens kostnader féir Turerna I 1” t " '* ‘ ‘

a

s<a ga yra gangei Ostgotatrahken hyr ut ut- ingssekreterarelngemar N0rd- ten?
berakncls kostnadernu féirdtjiinstresorna uppgar till om dagen/I‘va pa féirmiddagcn rustningen till kommunen till strijm och kt Ire or ngemar ~Ia. Ingemar Schiitz ska'<~-~ mm med 3:11 $512‘ §§i§ulZZS"$iF‘i‘§£§E§33§i'§ti§Z :‘1;1;";§"ad25 SC]I3i?rl:t0m it gyfzzirgiii‘;‘s&ra‘;£O?:;j‘:?
kc 20 procenh fardtjansten och ril<sféirdtjans- tidtabeller). Sk I k, titta pa s]<0l§l<jutsarna. k0m- seleveri fardtjanstturerna. Det

Infir socialnéimndens sam— ten pa Over 300 000 kr. ~~|Res0r|1a Dskahestiilias soni ° 5 lufsurna pletter1ng§trai_iken och. i den kan galla elever som slutar pa
mantriide pa onsdag finns ett O d vanhgt. Vlii saga nnnst tva Samordnmgen av fardt]anst- man detgar:_s]t1l<resorna. udda tider under dagen.
ftirslag om att tidtabellslagga FYra 9°n9er om age“ timmariore E1VI‘CS&I1_S£1VldéidC’[ resorna ar etti0rsta‘s’tegil<0m- —Syftet ar lnte bara att ta
den kemmunala fiirdtjiinsten Enligt fiirslaget infijrs sex i|1te:§irakut sjukresa.sLigerald- munens nyvunna fbresats att ner kostnaderna. Genom on KARL-JOHAN NOREN
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Délig lonscimhel For Funclio

Svensk chef byts ut mot nsk
BOXHOLM tarer all gc till den plotsliga

Fundiakoncernens resu|- SOYIHI-__
kn. betecknas av s|.Yre|_ l o\'erensl<ommelsen ingar

- -- att ingen av oss ska l<ommente-
sen som ohufredssfal ra bakgrunden till all han slutar.|Ul'\d€ fiir Sagcr han
och 1997. Nu speku-
lerus det i aft den 5"|°"|'9 °"9°"9
svenske dqefen byfs uf Den plo_t‘sli%a Ltl)\i%3n%(?l1[l(El

- ~ scs som su en lg a e or len-mot en fmsk pa grund K H. . . h F d.
. . .. nan a ioniemioc un ia.

av de* bhv" for mycket lnnan norrlanningen l(alli0-
rada 5i'H"°r- nieini kom till den da norsl<fins-

ka stalkoncernen Fundia for
fem ar sedan var han VD for

Det var pa torsdagen som per- Uddeholm i Hagfors.
sonal och massmedia infornier- Dar slutade han tvart 1992 ef-
ades om att koncernchefen, ter att ha haft en avvikande me-
Lennait Kallioniemi, slutar sin ning mot agarna.

Personalen far beskrivet vad tion annu sa lange. konstaterar till LennartKallionierniredaniir
som hant under Kallioniemis Key-Ove Wagh. foretriidare for utsedd.
tid. Det enda negativa som star Metallklubbenfordotterbolaget Han heter Iuha Iiirvela.
ar att resultatet varit otillfred- Fundia Special Bar i Boxholm. — Han arfinlandare till bord-
sstallande bade for 1996 och ~l\/len visst har han haft det en men har bott i Stockholm
1997. jobbigt med resultatet. Det gar sedan 1987. Faktum ar an han

Och Svcriges Televisions inte att komma ifran. fortsatter talar nastan mer rikssvenska an
Text-TV pastar att Kallioniemi Key-Ove Wagh. undertecknad.Som du forstarar
fatt sparken pa grund av den da- _., , jag finlandssvensk. sager Gosta
liga lonsamheten Plusresulml Pa helarel Engholm.

120 miljoners-forlusten i fiol Vad blir det for resultat for Julia Iéirvela ar 42 ar och till-
foljdes av ett attamanaders- 1997. Blir det svarla eller roda trader VD-befattningen i borjan
bol<slutfor1997 som var ett mi- siffror i bokslutet? av april. Julia léirveléi ar sedan
nus pa 38 miljoner kr (efter fi- 1995 direktor for Rautaruukkis
nansnetto). — lag kan bekrafta vad vi rordivision Metform.

__ _, skrev i deliirsrapporten eter atta Fundiakoncernen omsatteBare marknadslqge manader. Sammantagetbedoms 1996 5,7 miljarder kronor. Hu-
Samtidigt sags det i personal- helaret 1997 ge ett positivt resul- vudkontoret finns i Upplands-

meddelandet att det skedde ett tat. Ettpreliminart bol<slutl<om- Vasby och det finns inga planertjéinst med omedelbar verkan. Lennart Kallioniemis f(ire- i trendbrott under andra halv- mer i mitten pa februari, svarar pa att éindra det.I fem ar han han leu en kon- tradare som Fundia-\/’D var F°l°1LA5SE H_E_'DENBERG éiret, med forbattrat marl<nads- Gosta Engholm. Under Lennart Kallioniemiscern som liar 3 500 anstallda Lcnnart Graniis (vi bortser da |["9° k°mme"'Q"ef |°'f""°5 lagc, och att dctnu scrljusare ut Sedan 1996 ar Fundia AB hel- tre forsta ar som koncerncliefoch som ar en av Europas led- fran den kona mellanperioden *'|!_L°'_1"°"|' K¢f_"'°"'em'$ for foretaget. agt av den borsnoterade finska forbattrades resultatet varje ar.ande tillverkare av langa stal- med norrmannen Oystcin Bjor- P_!°l'5|19_¢_'_ °V9°"9 $_°m ¢hef S51 skulle Kallioniemi ha fatt stalkoncernen Rautaruukki Topparetvar 1995 med ett resul-produkter. ge). f_°' 5*°|l_°"e" F\"_fd'°- De_ foten for ekonomins skull iir det (ifran att tidigare ha varit norsl<- tat eer finansnetto pa 351 mil-Av de ansiallda finns 1 400 i Han lick ocksa sluta under f"‘$k° °9°""° $°"e" ":1 ' svart attforsta varfor han i safall finskt agt). joner kr.Sverige. 950 i Finland och 940 i dramatiska lorhallanden pa 5'5"!" 9" rllandqre P" inte fick ga i hostas. Detta kommer nu ocksa att KARI.-JOHAN NORENNorge. Resten finns utanfor Fundia. P°$*e"- méirkas pé koncernchefsstolen.Norden —- Det ar jakligt svart att l<om-
Koncernstyrelsens ordforan- Dang lansamhel Kallioniemis avgang éir nagot mentera att han slutar. Jag tors Eertradaren klar

de. Helsingforsdirektoren Gos- Den slniftliga inforniation mer ordrik an den som mass- inte ens spekulera 1 orsakerna. Igar eftermiddag meddelades
ta Engholm, har inga l<ommen- som Fundias personal fan om media fatt. Det ar valdigt faordig informa- det namligen att en eftertréidare



BOXHOLM: Levi Eckeskog eiierlyser koniroll pa légsiodiei

T aor ska ha léirt sig léisa
BOXHOLM

Kristdemokroten Levi
Eckeskog fycker oi-I
elever som liimnor rs-
kurs 2 ”b6r ha godo
lEis- och skrivféirdigheb
er”.

Hon vill art lcirorno i
Boxholms kommun ock-
so kontrollercir o so r
follet.

fag "
- .‘.~f*-;'.Levi Eckeskogs stéindpunld

innebar an han lokalt i Box-
holm vill se en hogre malsatt-
ning an vad den nationella
kursplanen for svenskiimnet
anger.

Kursplanen séiger att eleverna
i slutet av det f6m[€ skolaret ska
ha uppnéitt grundlaggande ma]
rorande lashing, skrivning,
muntlig framstallning och stav-

N‘; ‘ 11oMII£€!f!l!{’a{f;*,8:£';7

'\":_‘_",¢r‘_.___..<. 1; _. _: _.

<d»‘W;»in' ""'“ .. "" -' ,,,+ > ‘l
.

nmg.
Om till exempel lasningen

star det i kursplanen att "eleven

~ \.~<<. : >1»

w

2} ?§

‘:-;;.:.
.-

~ _-_\ H‘

ska kunna lasa barn- och ung-
domsbocker och faktatexter ; , _j,_,=,-r'i-Y?

skrivna for barn och ungdom Foto:KARL-JOHAN NOREN

Dlfd god f5T5t59l5@ Och m@d H3" Josefin Nilsson (lngst 1' v), Christoffer Fridlund och Lina Korlsson iir Boxholmsbarn som gr i Grskurs 2. De bor ho god los-
1 la5n'"89n”- och skrivfiirmgo niir de slutor tvan, fycker politikern Levi Eckeskog (kd).

”Vi:il sent i Eirskurs 5"
Klarar inte eleven detta ska lngen annan av de elva leda- ta [ram en ny skolplan. Nu iir starkning av riksnormen, svarar arbetsplanerna for varje skola.

skolan tillsammans med forald- moterna stodde Eckeskogs me- den fardig. Pa viigen till kom- Levi Eckeskog. Eva Karlsson tar som exem-

rarna gora upp en plan for hur ning an kommunen ska gzi fort- munfullmaktige passerade den i Han yrkade pa siu olika pel avsnittet personalutveck-
malet ska nas. are fram med kontrollen av forraveckan kommunstyrelscn. tilliigg eller andringar i skolpla- ling. I skolplanen star det att

A lnget hindrar att kommun- elevernas svenskinléirning an Ar det inte olyekligt om det nen men fiek inte igenom nagot. "ambitionen ar att ge personal-
en har en egen kontrollstationi vad riksdag och regering har kommer att skilja fran k0m- fortbildningen resurser mot-
arskurs 2. All fanga upp och fastlagt. mun till kommun nar eleverna Evas k°mme“lar svarande 2 procent av den to-
gora nagot at problemen i ars- __ ska klara grundlaggande mal Eva Karlsson (s) tycker Linda tala personalkostnaden”.
kurs 5 ar val sent. D51 blir det Elevernqs bask‘ for las- och skrivfardigheter? inte att det var nagra skillnader
mycket, mycket svart att ratta I skolplanen ska det gii att ut- Y Det ar framst for elevernas i sak att tala om pa samman- Levi ville erséitta denna formu-
till det som brister, argumente- liisa vad Boxholmspolitikerna biista som vi kristdemokrater tradet. lering med den mer allmant
rar Levi Eckeskog. lagger vikt vid i skolarbeiet. foresliir det vi gor. Om vi far ett ~ Mycket av det som Levi hiillna att "fortbildningen ska

Han redovisade sin asikt, Cvergripande mill och ambi- skolarbete i Boxholm som gor Eckeskog foreslog sag vi andra inriktas pa elevernas behov”.
som kdts fullmaktigegrupp star tioner redovisas. attvara elever hamnar i en bait som sjiilvklarheter eller alt Det ville inte vi andra, men

bakom_ vid kommunstyrelsens Barn~ och utbildningsniimn re stéillning ar det bara positivt. han tog upp saker som sialvklart tycker vi ocksii att det
behandling av skolplanen. den har i flera ar arbetat med alt Vi ser det har som en lokal for~ i stallet hor hemma i de lokala ar elevernas behov som ska st i

Lcircire clomer uf iorslogei

Barn i skolan
utvecklas olika

STRALSNKS problem far annu svarare att
_ Levi E¢ke5|(Qg yef i|1|-e liira sig lasa och skriva.

vod huh folor om. Hon onadigt med prov
verkor mte veto hur .. .

-— Det hnns en u enbar risk.. pp
barn fungerarl Sager att barn som misslyckas i provet
l|1Q|'ld N°|'é"1laQ$l¢|dle' far samre sjiilvfortroende och Foto' TORD OLSSON
lardre pa l°\sbo skolo. diirfor far svéirare att ta till sig Q . .. . . Q ..

undcwisningen Sager Ingrid Lagstaclielorurno Susanne Nilsson och lngrld Noren or storkt
Lérama pa skolan r Starkt Norén lcritisku l'lll lcristdemokroternos forflog om oft kontrollera

lc|s- och skrivkunmgheten redan | cirskurs 2.
kritiska till kristdemokraten Ett prov redan i arskurs 2 ar
Levi Eckeskogs forslag att elev- dessutom, menar lararna, onoa
ernas las~ och skrivfardigheter digt eftersom personalen anda
ska kontrolleras redan i iirskurs vet vilka elever som har léis- och med tyeker att Boxholms kom-

skrivsvari heter mun olitiker over la Y har déili Ia2- g - P ‘ 2, 2, -~

~ Barnen utveeklas sa olika. — Det kommer inte som na- kunskaper om hur den dagliga MJOLBY
En del barn ar mogna nog for att gon overraskning for oss vilka verksamheten ute pa skolorna gng,

lara sig lasa redan i arskurs ett, som har problem i éirskurs 5, fungerar. y“
andrakaninteliisaforran dcgar nar de nationella proven ge- ——Politikerna kraver okad O

i trean. lag har haft en elev som nomfors. Vi behover inte néigra kvalitet samtidigi som dc eko-
inte kunde lasa nar han giek i extra komroller redan i tvaan nomiska resurserna minskar.
tviian. Nu nar han gar i arskurs for att ta reda pa vilka som be- Det ar orimligt. Har pa skolan mindag 2/2 kl 19,00
3 slukar han bocker. sager lag’ hover extra stod, séiger Susanne har vi till exempel inte langre iscoutstugam
stadielararen Inga-Britt An- Nilsson,som varitliirareilyra nagon speciallarare. avslutar

d@T$__50"- i, “V lngnd Noren Alla med/ernmar och

Lammd pd Ash‘) S <0 “I mcndr .s'_\'I1z]>ari.s‘(irer lziilsas
attetttcstredan i iirskurs2skul- 5Pe¢i°"5""°" b°"° FREDRIK QUIST
le kunna leda till attelever med De larare som Corren talat i'(i/krmma.’

Det ar matbart och tydligt.

centrum.
Barn- och utbildningsnamn-

den var enig i sitt beslut om
skolplanen.

Ocksa kristdemokraternas
representant i namnden, Krister
Haglund, deltog i beslutet.

KARI.-.|OHAN NOREN
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BQXHQLM: Eher kiorgosutsicipp i simhoiien

~
O 0 I I 0 0

pa sakrare arbetsmlljo
BQXHCN-M vaktmastarc handdoscra klor. Hcnschcn. Yrkcsinspektioncn. inspektioncn kopplades in. cllakiordoseringcn upphor och Hans uppfattning iii" att den

Klorgqs s|iippIes uf frn Imaskinrummctstod cnl<an- Han sci" dct som turligt att Som en sakerhcts2°1tgard lal<- ersatts mcd ctt "stabilt, auto- pa dct stora hcla fungcrar

en sfangd Sim}-|q|| i Box- na__i'y1ld mcd véitsi<a som vakt- ingcn mannisl<a kom till skada arundcrsoktes vaktmastaren matiskt doseringssystcm“. I§:ilDiigCl1bl:&1.IT]€11.£ilIdC.[iiI"i(in—

h°|m far he veckor mastarcn trodde innchoil vati av dcn giftiga klorgasen som ger och en kollcga till honom som Dcssutom kraver han utb11d~ kigt med vissa i1n]ustenngar av

d tcn. Nat‘ han borjadc sla ut kraftiga irritationcr i ogon, ocksa bcfunnit sig i lokaierna. ningsinsatser for personalcn. nivan pa klorhaltcn.

Se cm’ vattnct i goivbrunncn uppstod slcmhinnor_ andningsvéigar och Inga fcl hittadcs pa dcm. Han har stallt sina krav till [bland hardéirior dessa ju-

Deq pf; 9|-und qv e cn kcmisk reaktion. Det frastc lungor. K _, b,|d , barn- och utbildningsnamndcn. stcringar skctt for hand. sagcr

mi555de i sumbqnd med till och ctt guigront moln vallde -»~ Vaktmastarcn rusade ut raver ut ' "mg simhallspcrsonalens arbctsgi- han.

k|°rd°Seringen_ Yrkes_ upp. omcdclbart. Dct var smart. kon- Lars‘H'_enschen besoktc Slm; vare. _Han ar klat" ovcratt anlagg-

. kr k .. , k d statcrar Lars Hcnschcn. halieniforra veckan. Detvar da ~S1mhalIcn har ett doscr- ningcn nu mastc trimmas och

mspe mane“ raver nu Tur G" "199" 5 “dc es Raddningstjansten iarmadcs han blcv kiar over hur den l<c- ingssystcm som borde funka kcmikaiihantcringen scs over.

9" 5|‘-H Pu den de|V|5 -— Min teori. som byggcr pa till platscn. Den mottcs av en miska rcaktionen gick till. mcd automatik, men detgor dct Finn Mattsson uppgcr vidarc

mcmuellu dosermgen av utcslutningsmctodcn. ar att dct ganska fran stickandc iukt rc» Han ar kritisk till att spannen inte. Dct mastc rcnovcras. att barn~ och utbildningsniimn-

bqssngem into var vattcn utan natriumtio- dan i cntrcn. inte var battrc markt att val<t- mcnar Lars Hcnschen. d_cn'kommcr att ta hjiiip av spe-

suliat, ctt antiklormcdcl. Sam- I samrad med m1l]oskydds- mastarenkunde ta mistc pa vad , _ , , ciahstcr for att pa béista satt

Kiorgastitslappct skcddc tidigt fanns dct rcstcr av vattcn- kontoret bcslutadcs att simhall~ som var i den. Han ar ocksa Fm|u5|'erm9arnu svqru kunnalcva upptillyrl<esinspck-

1nandagcndcn28 dcccmbcr. rcningskcmikalicn natriumhy— cn skuilc forbli stiingd dcnna kritisk till att roster av vattcn- Skolchcf Finn Mattsson upp~ tioncns krav.

Pa fonniddagcn_ trc timmar poklorit i golvbrunncn. Nar mandag. I stailct bcordradcs rcningskemikalien fannsig0lv- ger attdcttotalt artre vaktmast-

fore oppningsdags. skulic dcssa tva kcmiska amncn for- viidring och okad ventilation brunnen. arc som ar involverade i skot-

joui-ha\'anc1c ;1n|iiggnings- cnas bildas klorgas. sagcr Lars samtidigt som Yrkcs- Nu begar han att den manu- scln av kloreringsanléiggningcn. KARL-JOHAN NOREN
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Vcirsicide sioricicie egei utbiidningsioreicig

De séitter Boxholm p IT-kartan’
BOXHOLM ~ > > 0 §' 0 H V

De ire urbetskamrat 8° x~

erna starfucle egef néir ‘

tv av dem blev varsla- .

de av AMU-gruppen.
Boxholm har déirmed \

fan eh utbi|dningsf6re-
tag med IT-préigel. “ 0 *
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holm.
Def heter KTU. K star

f6r kunskap, T fiir tek-
nik och U fr utbildning.

-- Vi liggcr stratcgiskt viil till
med tvzi-ire minutcrs gzingtid till
Rcscccmrum mcd pcndclt€1gs-
trzlfikcn. Vi kan siilja utbild-
ningur biide till Miolby och
Tranzis, frainhzillcr Hans
Akcson. en av dc trc dcliigarna. 5

Hun har gjo Sig kiind for att
vara on éxibel och piihittig
plutschcf for AMU-gruppcn i

Boxholm. Fortfarande forctriid- ‘*1
cr han AMU-gruppcn. Dct scr
han som cn ovcrgimgslosning.

-— Undcr forutsiitming att jag
niu" cn forhandlingsiosning med
AMU-gruppcn ska jag iobba
kvur i Boxholm och hclt éigna
mig at KTU.

i.\w,,

AMU-gruppen varslade
Hostcn 1996 kom bcskcdet

uit untalct platscr i arbctsniarlv
nadsulbildningcn landet ovcr
skullc skiiras ncr frzin 45 0001i]!

"Jag var
tvungen G". . ................................................. _____.

h°tt ° De hoppus kunnci séia Boxholm pa lT~kartan. Arbetskcimraterna Anne-Britt Sfenward, Hans Akeson och Mattias Du Rietz startude eget utbildningsfiiretcig
I G niir tv av dem sades upp friim AMU-gruppen.

n ct”9 betsavtal mcd AMU och vzigadc Du Rictz. iir systemtekniker och /"\gartrion l1a:'fo1"av‘siI<1zm u1- En sutsning sum fi'>rbc:'cds iir strukci KindaeBoxholm-Odcs~
vi vcrkligcn stanza cgct? silicdcs datucxcpcrtcn av dc trc. okzi akiiclwpitulct. Forctugcn i uibildning i gcogralis|<t infor liog. Du Izzm mcd hjéilp av ctt

Svarcn blcv jakundc i béda KTU har kopt over inventari- Boxholm ska crbjudus an gé in imitioiissystcni (GIS). l¥‘lygfou>n modcm siita i Malcxanderoch
15 000. Dot iir bakgrundcn till fallen. crnu friin AMU-gruppcn och ge- som dcliigarc. lntrcssci finns. ovcr alla lundcis kommuncr sl<(3i;1 cit systcm som dcttu in cn
KTU:s lillkomsi for cit halvr _ nomfor traditionell, samhéills~ — MZIICI iir utt bli cit utbiId— liiggs in pa dam. l)iircftcr mums koinniun i Norrland, séigcr
sedan. Av dc dzi fyra anstéillda i Utbdud ek°n°m bctald utbildning t .»\MU~ ningsforctag som Lir i'orz.1nl<rat i daiorcrnu mud statisiik uv ulla Hans ;\kcson.
Boxholm varsladcs forra viircn — ;ag var nog riitt snart in- gruppcn. dot lol<alapiiri11gsli\'ct, dcklur- upptiinldigzi slug. Roland l§arl§so_:n, chef for
trc om uppsiigning. stiilld péi att vilja forsoka stana Samtidigt har KTU i storrc ut- crarHz1ns Akcson. _ d , _, ,, 9 /\l\"lvU~gruppc’n 1 ()_stcrgoiIand.

Hans Akcson crbjods, i kraft dctta. lag var tvungen att hitta striickning in vad AMU*grupp- Han iir ocl<séi glad ovcr an U'b'| “m9 Po 9cm9' sci"iorutsiittningurtor alt kunn_a
av sina ménga tiiinstciir. att géi pé ngot. lag hadc blivit arbets- en gjordc riktat sig mot foretag. kommuncn uppfunm forcuigct Gcnom divcrsc i§IlLi})PiI'yL‘i\~ riiknu KTU som cn limgsiktlg
tillbaku iill sin ganila tjiinst som los annat, séigcr Anne-Britt /‘Sven mot privatpersoncr som som resurs. KTU drivcr danor» ninguz"sl<un1un sccIun,cxcinpcI~ surnurbcispurtncri Boxholm.
instruktor for st},/'r— och rcglc- Stenwurd, som iir utbildad cko-~ intcéir arhctslosa. tekciiit kommuncn. vis. i\"unnu fin mm». ioton $1-om \*i johhuridagibctydunclc
ncknik i Motala_ men det lock- nom. Fortfarandc iir AMU den _ visur \'L1—iCdllil1gLlI'!lLlS drugning utslriickning mcd samarbcts-
adcimc. Hon lcder utbildningar i storre bitcn. Hade vi tidigarc re» v'd9° VYern° (liiL‘i‘i)iidCI'5()1\’iSLll‘\/'£lI‘LiLlgiS' purmcr av olika slug och scr

Han bcriittur; framfor allt forctagsckonomi lationstalcn 80-20 $51 éir dct 60- Samtidigt iii‘ Hans /Xkcson burncn hm: klaru iordciar mcd dc-1.

~ Vi hiir i Boxholm tog en (bokforing, bokslut m m) mcn 40 i dag, néimner Hans. mcdvctcn om an vycrnu music —~ \/'i iohbauhiirt ])L1LlIii\'U|HlLl
diskussion om huruvida vi ocksii grundléiggande dataut- —- Mcr iin tidigarc har vi giiti vidgus bortom komn1ungriins~ byggu upp cu uthildniiig i dcnu.
kundc gora nagot gcmcnsumt. bildning. in for utt dra till oss sniilforctug, cn. Don iUi{L\iLl murI<nudcn Slur dc: vii! ui i~;:.m dot bii on n_\,r KARL-JOHAN NOREN
Kundc vi hitta on viig till samar~ Dcn trcdjc dcliigarcn, Mattias fyllcr /\nnc~Brittpi1. riickcr imc till. .1l‘i)L‘lSI11L!i‘i\liijd i ;.gic>i>_ygds—-L
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FARDTJANST: Nyordning i Boxho|m

Tidtabel] inirs i april
BOXHOLM — Vi har ett arbetsforslag, sa att tva pensionéirer aker fard- via bland andra Valdemarsviks och kompletteringstrafik pa

Nu r def klqrf q Bqx- men vi vili gora den slutliga ut- tjanst fran Stralsnas till service- och Soderkopings kommuner. landsbygden.
h | ' f" 'd b || formningen tillsammans med huseti Boxholm for att ata. Ivar Enligt Wallin har fardtjanst- — Det kan finnas elever som0mll1°l'"TG6 .. . . . ... . Ob ... Oinom fardt-ansten S°m_ aldreomsorgen och taxi. Det sin bil under loppet av ett par kostnaden dar s]unk1t med 20- bor sa till att det 1 princip gar en

d . | ' b,, ska ju bli sa bra som mojligt for timmar. Déirtill kanske nagon 25 pgocent, utan att det egent- hel skolbuss tom for att hamta.
Pr "T99? av re5°_r or‘ alla inblandade, kommenterar aker en tredje véinda lite senare ligen inskrankt pa de enskildas Kan man fa ihop det med fard-
|¢"' fr" f9|'$|'9 QPTII 9€h socialchef Kurt Wallin. for att handla. serviceniva. tjéinsten slipper man onodiga
kan om ngrq Er ocks , _ , , Den kommunala fardtjansten kostnader.

“ Sm, och k°mP|e".erings_ Han tror att de berorda rese- Med en turllsta vet alla vilka till de turer som redan galler Pa k°nt°"5d"uk néirerna har allt att vinna pa en tider som galler och kan ringa inom lansfardtjansten. Tidtabellen som anvands'fran
° samordnad turlista. och boka. Med ny datorutrust- forsta april galler i princip un-

Socialnamnden var helt enigi — Hellre att aka med fyllda ning for 24 O00 kronor ska taxi sk°|re5°" der kontorstid. Cvriga tider pa
beslutet att infora tidtabellen, bilar pa bestamda tider an att vi latt kunna samordna och kon- Dessutom kan socialnamn- dygnet bestalls och hanteras
trots att det annu inte finns en av kostnadsskal maste dra ned statera nar en bil ar full. den i Boxholm tanka sig att ut- fardtjansten som nu.
klar lista nar och hur turerna pa servicen inom féirdtjansten. Att det fungerar anser sig so- vidga samordningen med exem-
ska ga. Idag kan det tillexempelvara cialnamnden ha fatt kvitto pa pelvis enskilda skolbussturer AGNETA HAGELIN



BOXHOLM: Ny ordforonde For kyrkogordor H wk‘ ‘ k

Hermann blir fiirsta kvinnan
BOXHOLM — I<yrkogardarna.a1' ju dcss- Iag ar socialdcmokrat Christtina, som ar van vid sam- ansvaret, har Soren Anders- Ann-Marie Sjoberg och Siv

|-lqn ||f|-gqdes gm u_to__m nagot som bcror oss alla, mcn_ oer detta "uppdrag som mamradenas varld. son, Birgitta Palnjqvist, _Inga- Montelius.

han kunde tanka Sig an t111Cz:1%gcrt_hon_._ (éplohtxskt. Det ar mgen nacl<- tD<;:lsOa11rbctar hlon io1ntaSs;- £41111 \iVta_ss och V1ola Nllsson Iaar?-Goran Rggnarsson

Q - - ms ma ar m ’e ra av slg. e .
s en pa <ommun <on ore . e s ac <a or slg. a e or néigra ar se an tunga

ga |n | endera av tre Hon ho ,4

, . ..

. .. . ppar pa ord1orandc- ar hon vlcc ordiorandc 1 ba1n- Nya namn ar Gunnar Mal- kyrkokommunala uppdra .

kYrk|'9° namnder ' uppdragct direkt._ Betonar |°9arbete' och utbildningsnamnden. geryd, Siv Montelius, Torbjorn Nu aterkommer han soén ny

Ekeby pdSfOl‘Cl|'- Som torsta kvmnan pa den K_\/rl<oge°1rdsnamnden 'bestar Hon boriBoxholms samhal- Nilsson och Orjan Sandberg. ordforande for fastighetsnéimn-

_ Jag |-09 kYrk°_ postcn. lie;/<£:l1amoter_ Haliten av 1c.Denm/amandatp Georg dflohanisson fortsatter deg (efter Sorendfzandegsson)

6 dsnamnden far -G , .
e n o som or oran e. oc som ny _or oran ‘e _or

9 L ll) ? SOC|d|dom0kr0|' -'\/1 son_1 grupp ska gora ett bcslutsorgancn 1 Ekeby pasto- A k kyrkofullmaktlge (efter B1rg1tta

TY‘ er re "gar 5°r_ e e Hon armvaldsom rcprcscn- bra ]obb tlllsammans. Dct ar rat/Ekeby kyrkhga samfa1- ‘er ommer Palmqvi/51)_

9|‘ |'9|l9T/ 5999" Chris‘ tant for valvru v acrin on K /rl<- inte bara ordforanden som ska li het har 'ust bor'at. K rkonamndens arbetsut-
O H 8 3, 8 1 1 Y

"1 som r mmcr bade ta mformatlon och som ska I kyrkonamnden som har skott at nytt till tva tredjedelar.
tine Hermann. ans va . y 7

.

g()gsa1‘_b()1‘ga]*Q Och pailgap R‘1'\!T‘.9\ nvh walla. framhaller det overgripande ekonomiska DetbestaravGeorgjohansson, KARL-JOEN NOREN

V~'3.‘-<';‘\\\>fa.

\ >

' I

: Jug tycker trdgrdsarbete Gr roligt, sger ChristincTler-
mann, ny ordfrcmde fiir Ekebys kyrkogrdsnmnd.



Karl Gerhcircls c°:iterl<omst till Boxholm "8!

< .

en chansen
missade inte Iorgen

BOXHOLM teaterforening, aven om det blanda sig i politiken, hette det

|(q|-I Gerhqrd ferkqm inte var sa mycket folk i dag, sa pa den tiden i den sa kallade

n Boxhdm i wrdugs i han e_ftera_t. neutrala pressen.

skepnad av skadisen b]Ne], R1l{S1(-;‘€1I€I‘l'lS” En katt — Hade han inte varit sin

,, and hermelinerna hade gott egen teaterchef skulle han

Ker“ Mq|m$*[°m- Delqr kunnat ses av er an de 30-talet knappast ha fatt anvanda te-

UV Pubhken ¢l|'e|'k°m personer som bankat sig runt aterscenen for sin revy, sa Kent

den med. Jargen Birath smaborden i Folkets hus B-sal, Malmstrom.

var med nar 0|-iginq|ef gar liiaffekopparna stod fram- Karl Gerhard var ocl<sa

- -- uka e. charmoren och Kent Ma m-

“?.°d° I Fosuéefs paék for Reslige Kent Malmstrom ge- strom floitade foliaktligen

nurmfire or Se an’ staltade Karl Gerhard i skiftan- friskt med damerna i mogen al~

N_U "|Vde5 han med k°' de kostymeringar och inledde i der langst fram vid scenen i lor-

plun. den imposanta stilen med dags.

jackett, vit skjorta och uga, _ , ,

—— Sa fort Karl Gerhard kom hog hatt och vita handskar. mums‘ ‘ran B°xh°|m
in pa scenen fragade han oss i Hans Granstrom acl<ompan- Karl Gerhard hade en pia-

publiken vad vi ville hora. Jag jerade pa piano i ett sang- och nist, Gosta Hemming, som kom

onskade ”Det var en doft ifran underhallningsprogram som fran Boxholm.

den fina varlden” och "Tro- stankte 30- och 40-tal. Det paminde Kent Malm-

janska Hasten” och han siong Kent Malmstrom sjong dock strom om och namnde att han

bada, minns Iorgen Birath. inte bara Karl Gerhards visor sjalv hade haft formanen att fa

Besoket agde rum omkring och kupletter (daribland de tva jobba ihop med Gosta Hem-

1950 och hela framtradandet som Iorgen Birath horde i parl<- ming under en foljd av ar.
Foto: KARL-JOHAN

formade sig till onskesangernas en for narmare 50 ar sedan). — Gosta Hemming borjade .I6rgen Birath minns viil Karl Gerhurcls beséik i Boxholm. Hun éterkom néir Riksteuterns Kent

kvall. Han berattade ocksa epi- sin bana som alla andra. Han Mulmstriim (héir progrumutdelare) frumf6rde sitt Karl Gerhard-program.

Iorgen Biraths far var Folkets soder fran revykungens liv och borjade som springpojke. be-

hus-vaktmastare i Boxholm om bakgrunden till olika sang- rattade Iorgen Birath for Cor- Boxholm var Kent Malm- Att vara skadis hos Ril<ste- rade jag "Nils Holgersson" i

och Iorgen vaxte upp med ope- texter. ren vid kaffet efterat. stroms och Hans _.Granstroms atern ar att acka runt. Kent Stockholm. Det ar Riksteaterns

retter. teater, musik och akro- _, , —Sedan tog han varvning enda nedslag i Ostcrgotland Malmstrom berattade for Cor- storsta satsningnagonsin.

batuppvisningar. Brot m°|' konvenhoner vid Karlsborgs regemente som med Karl Gerhard-program- rens reporter hur hans schema Den kommer ni forstas inte

,, ,, __ , Karl Gerhard brot mot datid- musiker. l nojesvarlden kom met. kan se ut. till Boxholm med?

Gluds at forenmgen ens konventioner i sitt revy- han bland annat att bli turnéle- , , , l tisdags spelade jag bade — Nej. men vi slar upp ett talt

Teaterintresset harlorgen be- spelande. Han gisslade over- dare och kapellmastare for Sca- Krm9Hu¢k°“de 5kad'5 "Fangen pa fyren" och "En katt i Linkoping i augusti som

hallit under alla ar (han fyllde heten och kritiserade oppet larevyn. Hans bror Lennart Direkt efter lordagens fore~ bland hermelinerna" i Kungalv. rymmer 900 personer. lag iror

75 i fjol). nazi-Tyskland under brinnan- blev framgangsrik pa ett annat stallning foitsatte de mot ]amt- Pa onsdagen var jagi Uddevalla det ar fyra forestallningar vi ska

—]ag ser med gladie pa att de krig. omrade.Han blev allsvensl<fot- land for en rad spelningar diir med “Fangen pa fyren" och i ge dar.

Boxholm fatt i gang en livaktig —- Revyforfattarna ska inte bollsspelare i AIK. denna veckan. torsdags och i fredags repetc- KARL-JOHAN NOREN



Jonas Augusisson frivs med iivef
0 0 0

Han forsorjer sig pa att spe1atvéiro]t
BOXHOLM Med i publiken fanns pensione- Han hade ocksa forménen att Han spelade i "Kristina {ran ~ Dct ar en valdigt ung or- Jag och tartar hyggdc om

Den sgm briqr gin rade mélaren Arne iiricson. fa ett antal lektionerav ]_ames Duvemzila" pa Gotcborgsopc: lfcstcrhesattning som har en detta tiilsammans t'<"ir ungcfiir

bang i Boxhdms musik_ Ionas, som hunnit bh .33 ar, Galway. Eiter utbildningcn ran och ‘han ska. ‘en dag 1 iantastisk vcrksamhct. tioar sedan. bcratta1"]o_nas. och

skda kqn 96 Iangh tyckte det var ]atterol1gt att vttadc ]o_n_as till Stockholm veckan, fmnas med 1 motsvar- T rné i "rm: visarhurombonat dctar._

A h . traffa Arne. dar han bhvit kvar. ande musikalorkestcr i Stocl<- U rge ' Pariar. dct var dcn soc1aidc~

“mas ugustsson qr ' — Han var min forsta o]tléi Storstadshvetkan varahte holm. Allt detta namncr Ionas Ionas bcrattar att orkestcrn mokratiskc riksdagsmanncn

“Q 675 Tid faarii $iQ rare. Iag spelade for Arne fran ytligt men jag trivs vaidigt bra. bara i forbigéende. Det han narmast kan scs som ctt kom- Gillis Augustsson. som dog

50m fliiirisr i Stockholm det att jag var 7 r till cirka 13. Stockholm ar en underbar stad. med storre entusiasm talar om plemcnt till de symi'oniorkest- nagra ar scnare.

pa |-val-f|5i|_ Sedan fortsatte jag for Tomas Har du pa den nivé som du ar Stockholms Sparvéigsmans rar som ”bara" héiller sig till fin‘ O

, , Tollwé. benner dig nfigon mojlighet Musikkzir. En orkester somfun~ kulturen. AHerb°mq°nen ‘-"sold
_ ‘I99 "W3 verkhgen ,, att b0 ngon annanstans an i nits sedan 1906. — Vi gor det ocksa. men vi Attcrbomaftoncn bcsoktes

med ||Ve|'/ $¢lQel' |'\¢ll'\- Spelade f°r Ga|waY Stockholm‘? — Namnet later lite amator- vandcr oss aven at den mcr av cirka 130 pcrsoncr. Hilictt
Ionas gick musikerlinjen pa -—-Nej. det gar inte. A1terna- massigt men det ar en hclt folkliga musiken. Till hosten crna var utsalda tva vcckor i

Den gémgna helgen halsade Musikhogskolan i Goteborg. tivet ar attytta utomlands men proffsig orkester. Den bestar av ska vi till Argentina pa turné torvag!

han pa i foréildrahemmet hem- Han byggde pé med en tvaérig det vill jag inte. 45 personcr och vi har alla en och spela tangomusik. Gunnar Brusewitz berattadc

ma hos Anita och Ulf, mamma solistutbildning (sa kallad di- , , ,, , 60-procentig anstéillning, berate For inte sé lange sedan kom bland annat om den Uppsala-

och pappa,iTingkullanas utan- plomutbildning) pendlande Knshnu fran Duvemah tarlonas. Ionas ut med sina forsta CD. miljo som Atterbom levdc ioch

for Boxholm vid sjon Sommen. mellan Goteborg och sin laro- ]onas spelar regelbundet i Han har jobbat for dcnna or- Flute sonatas. pa cget skivbolag om nar han och Lars-Eric Ono
Ionas spelade pa Atterbomaf- mastare i Stockholm, Lennart Stockholmsfilharmonikerna kester sedan 1990 och trivs oer- (som han bildat ihop med en grcn. da reporter pa Stock-

toneniStra1snasifredagskvall. Ehrenlood. och Radiosymfonikerna. hort bra med det. kompis som ar ljudtekniker). holms-Tidningen. besoktc As-
Han har era egna skivprojckt bobygdcn i samband mcd
pa gang. hundraarsjubiiect av Attcr~

—]ag1<éinner mig lite mogcn boms dod.
nu for att satsa mer pa solol<on- Goran Bcrgengren holi som
scrter och skivan har gctt mig vanligt samman programmct.
mémga tillféillen att gora smé- Han laste dessutom cn nyskriv-

>

konserter i olika sammanhang. en essa och ett anta] diktcr.
. .» -

Den uppméirksammades rejalt i KARL-JOHAN NOREN
Stockholm.

“Jag har jobbat sa myckct
med orkestrar. Som alla vill jag
vidare och utvecklas. Man far 6 6som solist en annan musikalisk G
frihet och det blir en storre ut- ""' ""' '
mamng.

QVI1il‘lgSI"Um i Uf|’\US

I Tingkullanas har ett utrym- Onsdag ki 1500
me i ctt gammalt uthus byggts -|-rivsem-5ff
om till ovningsrum at lonas. -'NagOtf@rkrOppOSjé|~
Han kommcr hem pa somrarna Dora Horgbyl kaserar, Sew

°‘“ ~ och i ovrigt under trc—fyra hcl- y5|kommen! |

ger.

VINTER
Massor av vmterns mode till

HALVA PRISET!i r

J A ' d ll f ll fl S kh I h I h d h limo KAffHOHANSNOR|EN Dam Och herrkonfektiononus ugustsson truvs me ti varon som pro essione Bitist i toc 0 m. I e gen ia e cm via After omu onen i tr s- -- --

niic ham 1-illTim-|lml|¢mii§ vid siéin Sommen. .

*__1
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Boxhoims iu||méj|<ge

1 n a fiiretag ifjol
BOXHOLM startas 10 nya féretag. Det blev observera enskilda elevers pro-

Def gfqrfqdgs ‘I7 nyq f'q'- 14 (fér hela kalenderéret 17, blem.
remg i B°xh°|m under n_éig0t miirkertal kan dessutom o—_Det flnns dyslektiker som

olareh Star Sig den 6k‘ hnnaget éir l"d'ande att det g£t1éIiI1i':lgtiI2l(gIi‘l21S h§<iEi1)leg1i1uLl11dsi(éi(l]l:1
nin95f°k|'en k°mmer héint s51 myck§t(,i klommenterade ga han. p pp i

kemmunen med besked Stig Karlsson (C) genomgéngen
aft vertrffa sift uppsat- i E¢k°$k°9 ck 575d
fa ma| f3|- frearsperiqd- Sk°|P|ane" I ett fall fick Levi Ecekskog
en -|997_99_ Den enda fréga som véllade stéd frén andra. Anna-Karin

tillstymmelse till debatt under Kindgren (c) tyckte att detimi~i1-Malet ar u knclppf 40 kvéillen var den nya skolplanen, séittningsskrivningen fdr lz'.=irar-
nya farefdg ska ha start- ett mzilséittningsdokument fér nas fortbildning gott kunde sté
5|-5_ skolarbetet i kommunen. att den ska utgé fréin elevernas

Levi Eckeskog (kd) héll ett behov.
Att det finns en fastlagd mél- léingre anféirande till ftirsvar féir Déi anslét sig éiven s0cialde-

séittning just fiir en trezirsperiod kristdemokraternas méinga av- mokraterna till det.
beror 51 att kommun n und r vik nde f ttn' idet 1' KARL-JOHAN NORENp e e a uppa ingar a]er.
denna tid har en projektanstéilld Kristdemokraternas fiirslag att
féiretagsriidgivare anstéilld. skriva in i skolplanen, som en

Han heter Eddie Davidsson méilséittning, att eleverna i 5rs-
och han beréittadc i kommunfull kurs tvé biir ha goda léis och
méiktige i gér kvéill om sitt arbete. skrivféirdigheter har démts ut av
Si" maibara ma‘ léirare i Asbo skola.

Det fick dock inte Eckeskog ' "
Eddie Davidsson biirjade sitt att pruta pzi sitt krav utan han Hyresled I

arbete i kommunen 1 mars . De tilléimpade taktiken att anfall éir 2:a' 75 kvmi m St?“ k°k' ba|k
sju méitbara méil som sattes upp biista ffirsvar. O egen emre; TVattm' kabe|'
fbr hans fiirsta tio ménader i Han attackerade bland annat Tv'P'p|ats' Frasch O

kommunen blev alla uppfyllda ordval hos de léirare som uttalat 2:3’ 58 gym’ lag hyra'
och i de esta fall éveméffade. Sig, samt manade till édmjukhet ‘°PP$"- T'ad9'm"1°- Led °'“9-

Dct skulle till exempel ha till fdrslag som giir ut péi att tidigt 0134 5 20 08' 010-223 40 42



1 .BOXHOLM. E|ever som solabor | skolcm

u miit de av
skéirpt attityd

BOXHOLM namnden stiilldc sig bakom

mun ska forfsiinings- ; glfggoskadegorelse pa sk0l_

vis ersaas ti" den — l)et tvcker jag inte, sva-fakska k°5""ade"- rar skolchcf I’ inn Mattsson.
AV 5°" elev $°'" 5' Han Sm" rcgcliindringenden 5|(y|di9e e||er den- mer som ell utslag av alt sk_ol-

§ ‘W , ,3°2%$51:a:2&5%===1:==:=§=¢:;-.-'i%::;;§v;==£s1=§' - ~ \ _
“es vc".dncdshav°re_ personal notuat en install

v_ ning hos enskilda clever attBarn- Oth ufb|ld- "det spelar inte sia stor roll attningsnmnden beslut- ‘I’ jag gors till skyldig for detta,
ode def i gar. Finn Musson. lag ml‘ bclala 55 lltc i_lnd5"-

— Och det ar ]u inte upp-Darmed skarps attityden Nu ska hela kostnaden er- fostrande alt ha sadana reg-gentemotelever som medvetet siittas av eleven oavsett grad- lcr, menar Finn Mattsson.sabbar eller forstor av oal<t- en av ont uppsiit och oavsett _ ,samhet. Det ar inte sii att skol- vem som anmiilt forseelsen. l-neblwna avgrer
ledningen tidigare sett mellan "Med tanke pa kommunens Namnden beslutade ocksafingrarna med skadegorelse anstrangda ekonomi och det om delvis nya rutinervid obe-pa skolans egendom eller till- faktum att clever ska fostras i talda avgifter inom barnom-horigheter. men ersattnings- skolan att ta ansvar for sina sorgcn.
kraven har inte motsvarat det handlingar foresléis att regler- Om bade paminnelse ochfulla vizirdet. na andras“. hette det i en besked om inkassoavgift harErsattningsanspriiken har skrivelse till barn- och utbild- gatt ut till berorda laggs in-utgatt {ran tre indexsatta seha- ningsnamnden fran rektor kassoavgiften (150 kronor)blonbelopp, i dag varierande lngemar Schtntz. pa nasta riikning.
mellan 100 och 900 kronor. Hans konkreta lorslag var ()m familjen trots dettainte
-- , , att en faktura skickas till vérd- betalar avgiften sker avstang-Arhghef har Prem'er°'5 nadshavaren pa hela be- ning av plats med omedelbarOmstandigheterna i det en- loppet. Och i héindelse av alt verkan for deras barn.skilda fallet har féitt avgora er- vardnadshavare vagrar att er- I alla fall om dc inte hor avsattningsklassen. satta skadan ska arendet han- sig inom ett visst antal dagarOm négon sjéilvmant l<om- skjutas till kommunledningen och avbetalningsplan ej efter-mit och anmalt att han eller for avgorande om polisan- levts.
hon slagit sonder en ruta malan ska skc eller inte. Forskolechefen far ri-itt atthar arligheten premierats _, , pa delegation besluta om av-

1 med det lagsta ersattnings- lnsfqllnmg stiingningar.
beloppet. Barn och utbildnings KARL-JOHAN NOREN



Nu séiljs
pensionatet
Sommarhagen

MALEXANDER har under sommarlovet, under
Pgngiqnqf SQmmqrhqg- 6n iiiiljd av éir, hyrt SkOImZ§l—

en i Mdexander har tidslolfalerna for allméin mat-

vurit till salu sedan f6r- Sewermg
ra vren. Nu r def Frsliningslucku

ac" h" Lars cch Blrgla Nu har han begéirt att féi hyra
osund’ Strangnas’ samma lokaler éiven for ovrig
med “mrude 1 mars‘ tid péi éiret. Detta for att i sin

De har far avsikt an driva turkunna hyra ut till andra.

pensionatet vidare, men r Barn- och utbiIdnings-
into intrcsscrade av att overta néimnden har sagt ja till det.
foretrézidaren Inga Iohanssons Hyran blir 2 000 kronor per
skolmiiltidscntreprenad. r, vilket motsvarar kommun-

Hon harlagat till skolmatcn ens obetydliga hyresintéikter
p51 pensionatet och sedan kort for fastigheten.
maten till Malexanders skolas I Blomqvists uppgorclsc
bespisningslokal. med kommunen ingéir ockséi

, ,_ att en forsisiliningslucka tas
B|°mqV'5* °Ven°" upp i gavelvéiggen och att stéid-

Barn- och utbiIdnings- utrymmen ordnas, enligt ctt
niimnden har erbjudit Hans foreléiggande fréin yrkesin-
Blomqvist att ovena entrepre- spektionen.
naden till dennes anbudspris, KARL-JOHAN NOREN
och han har__tackat *- ""
ja till det. Overw-
gandct sker I feb-
ruari.

Han hade det niist
léigsta anbudet,
23:50 per méiltid for
bédc dagisbarn och
skolbarn, vid upp-
handlingen i hostas.

Inga Iohanssons
anbudspris var 23 kr
for skolbarn och 21 K" , _

talt éir det ctt 30-tal
krfordagisbarn.To- [ - I £

barn som sen/eras ' - >-

mat. ARKIVBILD

Hans Blomqvist Nu siilis pensioncit Sommarghugen.
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BQXHOLM: Dcigiskon ohcinterligt sfor

Extra personal far séittas in
BOXHQLM

Boxholms kommun vik-
er sig nu inféir f6rEi|dra-
trycket och skapcir yt-
terligare platser inom
barnomsorgen. Kom-
munulriidet Eva Karis-
son (s]| har meclclelat
fiirskolechefen att hon
fr fa in extraresurser.

Hon far tillfalligt utoka pa
dagbarnvérdarsidan med extra-
timmar och hon far tillfalligt
gora personalforstarkningar pa
tva daghem.

Ett gladjande besked for
manga foraldrar. Utan detta
hade det under hela varen inte
funnits mojligheter att placera
mer an féitalet nya barn. Vi hade
for forsta gangen hamnat i en
situation dar vi inte kunnat leva
upp till det lagstadgade kravet
pa placering inom 3—4 man-
ader. sager forskolechef Irene
Gustafsson.

Trycket pa barnomsorgen var
patagligt under senhosten, men
det var dé i alla fall hanterligt.

K6n i centralorten
Den som akut behovde barn-

omsorg behovde inte i nagot fall
vanta manadsvis pa en sadan.

Irene Gustafsson:
— Nu har vi I5 barn bara i

centralorten som star i ko for en

barnomsorgen som extraarende
I imandags.

— Namnden fogar sig i alig-
gandet men ar fullt medveten
om att kostnaden inte kan tas
igen i host. Sa den begar ett
tillaggsanslag pa 175 000 kr,
uppger Finn Mattsson.

Evas kommenfar
Eva Karlsson medger att det

varit tydliga signaler fran henne
om att budgetoverskridanden
inte ar tillatna, men hon pa-

I pekar ocksa att saker och ting
har forandrats pa kon tid.

-—Nar vi diskuterade barn-
omsorgen i oktober hade jag
inga informationer om att det
skulle forsvinna sex platser.

I-Ion ar tveksam till att disku-
tera tillaggsanslag redan under
arets forsta manad. Hon tycker
det éir viktigare att noggrant
folja utvecklingen.

— Visar det sig senare att det
méste till ytterligare pengar till
barnomsorgen éir jag beredd att
ta konsekvenserna av mitt
handlande och verka for att det
ocksa blir det, sager hon.

”Smidiga liisningur”
Eva Karlsson menar att kom-

munen under alla éir forsokt att
hitta smidiga losningar pa upp-
komna problem inom barnom-
sorgen.

— ]ag hoppas att vi aven fort-
plats de kommande tre manad- F06 GGR/§rjJ["B|LLESON sattningsvis ska kunna gora det.

elm‘ Vlhlir tram UH mltvnjgats Féirskolechef Irene Gustafsson har fé klurtecken till tillfiilligu extrasatsningar. Héir pf: Hiortens daghem blir det personu|- Det ar en bra losnlng dell somsa a ne till dem. Det ar sa an- .. .. . I 1 > G 'f f ‘ l'gf. l f A . forsfurkmng och fler barn. {Cm ustd sson OHS dglt D.¢tstrangt pa vara daghem 1 dag att loser snabbt problemen for
vi kan inte ta in tler barn utan ~- Vi kan inte anstalla nagon ska kunna tas igcn under host- fran Eva Karlsson kom sedan Mattsson marks en forvaning manga foraldrar, samtidigt som
personalforstarkningar. ny dagbarnvardare. Budgeten en. Ircne veckan dessforinnan be- over vad han kallar for Eva vi inte behover staita nagon ny

Hon ser tlera orsaker till att ar satajtattdetinte gar. I)e1garinte. Detiirjaghelt skrivit situationen inom barn- Karlssons "aliiggande" att an- dagisavdelning.
trycket okar. - I sa fall har vi inga pengar klar over. medan Eva Karlsson omsorgen for kommunchef stalla personal, sa att barnom- Detfinns era foraldrar som

En ar attkommunen slogigen att spela med nar det uppstar ifragasatter om det Linda inte ar Kurt Wallin. sorgskon kan forsvinna_ utan varit fortvivlade over de be-
en dagisavdelning forra som- behov av extratimmar hos and- for tidigt att saga att det kan Hon namnde da om detiIlféil- att det skickas med nagra sked de fatt den senaste tiden
maren. ra dagbarnvardare for redan vara mojligt. Dar gor vi lite olika liga atgarder som skulle kunna pengar. 0m langa vantetider till barn-

En annan ar att folk blivit mer placerade barn. Det gor det alI- bedomningar. men vi ar overens séittas in. Hon ville fa mojlighet- — Budskapet fran kommun- omsorgen. I-Iar de horl av sig
radda om sina platser an forut. tid. om att utvecklingen ska foljas en att gora detta och samtidigt ledningen har varitattbudgeten till dig?
Den som gar oppet arbetslos i Irene Gustafsson ar saker pa noga med budgetuppfoljningar fa medel till det. ska hallas. Det finns inte en — ]ag har fatt samtal fran ett
mer an tva méinader mister sin att situationen kommer att léitta manad for manad. Barnomsorgen lyder numera krona extra att fa. sager han om par fort-ildrar. svarar Eva Karis-
plats.En dagbarnvardare med till hosten. Dock inte i sadan _ organisatorisktunder barn-och hur dettidigare harlatit. son.
sexbarn slutarlapril. Detspad- grad att de extrautgifter som Eer samlul med vvallm utbildningsnamnden. Barn- och utbildningsnamn-
er pa bekymren. man nu drar pa sig under varen Irene Gustafssons paringning Hos forvaltningschefen Finn den tog upp det nya laget for KARL-JOHAN NOREN
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Hofcide Boxhoimskvinna med yxoi

22-éirin n
syk-

undersiiks
MJ§LBY/BOXHOLM mcd cn yxa i bilcn. Mjolbybon

Ef-[er fya dqgqrs hu- badc knackadc pa och bank-
vudfarhandnng bes|u|._ adc i1111a11 kvinnans san1'l_)o

ode Miaby ngsra pppnadc ctt ioiistcr och lor-
, daradc att dc intc villa ha mcd

an den sq ‘(allude 22-aringcn att gora. Ha11

”YXm9|1"en”/ en 22' trangdc iinda i11 i husct, mcn
arig Mi5|bYbO, skull blcv utkastad av kvin11a11s
genmnga |-a|~|»sp5ykiq- sainbo so111 avcnvslog vcd-
‘risk undersakning och trad 1 huvudct pa 22-armgcn.

kVGl"S|'Gl1l1O i héiktet. sander ben
Mannen h°tade i Ett vittnc som bcfann sig pa
biirian av december en plalscn bcriittadc vid huvud-
Bqxhqlmskvinnq med forhandlingcn hur 22-aringcn
Yxq, kvinnan skaf med hotadc att slz1so11dcrsa111h()11s

mgstudsare far G" bil 111cd'Nc11y>§‘a. Kv1nna1;1op'p-
k .. ., nadc danctt tonstcr bcvapnad

5 rummu mcmnen Pu med cn aigstudsarc.
"Ykh Enligt 22-aringcn hotadc

kvinna11 att doda ho11o111 om
Bada havdaratt dc handlati ha11 intc forsvann fraii plats-

sialvforsvar och dct var cn cn.
minst sagt inarklig historia Han kastadc da yxan mot
som rulladcs uppforti11gsréitt- fonstrct for att scdan kunna
cn. I inzilnga avsccndcn liknar rctircra. Samtidigt brann cit
dc11 vcrkliga hiindclscn cn 16- skott fraii algstudsarcn av och
rcstallning i Smalandska traffadc markcn.
westernstadcn High Chapa- 22-aringcn tog sin tillykt
rral. till sin cgcn bil. Kvinnans sain-

_, bo to I san1tidi>t ovcr alg-
Kunde varandrq sludsaicn och $1551 sondcr tva

En man anlandcr till ctt diick pa Mjolbybons bi] sa att
111indrc lantstallc diir ha11 ha11 inlc kundc y.
hotar en kvinna mcd yxa. Nar 22-aringcn niiirktc dcl
Kvinnan skjutcr cftcr manncn gick I1an lost pa samboparcts
med cn algstudsarc som kvin- bada bilar som tick omfattan-
nans sambo tar ovci‘ och dc skadoravbadc yxan och cn
skjutcr so11deryxn1a11ncns bil- trapak. Sambon och yttcrliga-
dack. Yxmanncn i sin tur slar rc tva man som bcfann sig pa
sondcr samboparcts tva bilar. platscn brottadc ncr 22-aring-
innan ha11 brottas ncr av trc cn och bakband ha11s hiindcr
man som bakbindcr honom mcdc1tspiinnba11diavvaktan
mcd ctt spannband i vantan paattpoiis anlandc.

vlis. .. . ..
p rijlla inblandadc kéindc var- Sk°t ' slalvforsvur
andra innan dc11 hiindclscrika Enligt vittnct skullc 22-an
dagcn. Upprinnclscn till dct ingcn hotai an doda dc som
intraffadc var 22-aringcns an- holl fast ho11on1 inna11 poliscn
nons om cn hyrcslcdig fastig- anliindc.
hct. Kvinnan svaradc och vis- Enligt kvinnan har 22-511‘-

adcintrcsscatthyra.22-aring- ingcn forklarat an han villc
cn bcsoktckvinna11_ som bor gifta sig mcd hcnnc_ iiagot
pa cn iastighct i Bo\hohns- som ho11 forst troddc var clt
traklcn. tidigt pa inorgoncn. skiin1t_ mcn sedan iorstalt an

Ha11 villc att ho11 skullc folja dct var allvarligl mcnat. 22-111‘-

mcd for att valja kakcl till dcn ingcn forklaradc att han aldrig
hyrcslcdiga fastighctcn. Kvin- skullc vilja inga éik1c11skap
nan avbojdc utan att angc an- mcd cn kvinna som var dub-
Icdning vilkct gjordc att 22-a1= bclt sa gamma].
ingcn. som forklaradc an han Kvi1111an havdar att ho11

aldrig gcr sig, blcv badc i1"ritc- skot i sjiilvforsvar och har
rad och arg. Bland annat kas- matt myckct daligt cftcr han-
tadc han cn bukct1blon1n1ori dclscn i borjan av dcccmbcr.
golvct in11a11 han Ianinadc Manncn staravc11atalad for
platscn. grov vardsloshct i trafik, olaga

Pa ci'Ic1'1niddagcn atcrkom hot och skaclcgoiclsc.
han for att bc o1n ursiikl. da SVEN FRANSSON

1 i



TRAFIKOLYCKA: Missl:>rul<c1re skodocle Boxholmsloo svért

/aklagaren yrkar pa fangelse
M.I6LBY Ionsson drog atalspunkterna Granada som smet fran en ganska klart att hans klicnt

Aklaguren yrkur pa W t forhallandevis snabbt, och lika tankning i Tranas, en kvinna gjort sig skyldig till snatteri i

fangelse f6r den man Snabbt l;lii(2ilCllt€ den 38-arige som bev1ttnlz;1_c1ie en \f1an:11nnesCi grapas doc'hv151o]l1gtv1spltivlgt
mannen a . <or1ng av 1 en 1 0] me ru (an e at en orange arga e

“:7; °r$akade ii“ Han havdade att hans tillvaro Stralsnas, tva lastbilschaufforer Ford Granadan.

Va sammu "G ' '___ a iVetlanda var frihet under an- som berattade om hur nara Forhandlingen svangde i dc

Olyckcln umnféir M|o|by svar, att han visst hade tillatelse Granadan var att smalla i sam- absurda tvara kast som rattsva-

fiir iiver e ar sedan. att anvanda bilen, att han inte band med omkorningar och sendet erbjuder: a ena sidan om

Mqnnen 5i§|y nekqr 1-i|| O . ' ' allstanl<at1Tranas och attnhan omkorningstorsok 1 ho]d med det trohga vardet “pa en

qua ank|u9e|ser och a med s1tt traf1l<l<ort" framforde Bleckenstad . . . kvaddad Granada ar hela

havdar bl an han fordonet snabbt, sakert och K _, k d 15 O00 kronor. _A andra s1dan

smartfntt denna odesd1gra ran an e om ett krossat l1v kan kan var-

dl'CCk Sig berusacl mi- MJGLBY och $varvaregatan. Dctblcv en mer cller mindre kVé]]_ Men ingen Ség Sjélva deras i 6Q QQQ kronor i s]<adQ_

- 1< '11 11 h ' 1 1< . Q . G

nuternu eer kraschen " "|‘|°" i.k°d?:es Tyck k{§m‘§ci‘?§‘St 10131;,“ ‘W mama $§;enOn;§;;'é,0 Han m1nns att han sladdade olyckan. Och det tog 38-ar1ng- stand.

sqm $|Qg en Bqx|-\Q|m5- rs; ‘r'i'k;2g"§;' Polisen tvingadesatt dirigera som ar vakthav da han just kort om en lastbil ens advokat fasta pa. Christian Det ar den summa som Ce-

bos |iv i 5pi|||-9|-_ wnwr Mi5|bY under §v”;t‘£f‘l5‘?'lf5’°h."ag5"a°ka"Va‘ M°‘?laP°l!“‘"» utanfor Mjolby, det hande nar Bernto menade att det inte alls derberg yrkat i skadestand for
g 1 m1nuter under det Bada mannen . . . .. .. . .. .. Q . ..

,,,d,,95kv5||en_Av pégéende,5ddnmgSarbem_ versmssiukhus han sl<ulle1n1s1ttko1"falt1gen. kan anses sakerstallt att hans att 38-armgen l<ranl<t Box-

Det var pa kvallen den 6 no- kéind unledning kom Det var m1/frkct délist vid?‘ Lékareupllgavv Han kommer ocksa ihag small- klient korde vardslost just vid holmsbons manniskovarde.

vember 1996 som tva bilar kol- _n personbil éiver pé’: fel ‘;‘;‘Si‘;;’kl;ég‘r““ en och att han vaknade upp och omkorningen i den dar hoger- Advokaten ansag att Gran-

liderade pa riksvag 32 nara bo- 'd° °Y V59°"- ;a5m5||d_ 1 Den andre 'm fick sparka sonder en ruta for kurvan dar olyckan intraffade. adans forare, aven om det var

stadsomradet Ryttarhagen i Olyckan imréiffade rm f6r@ _---Merivimissténkeratten v betecknassomli att ta sig ur bilen. Eller att han faktiskt druckit al- utan uppsat. med sitt forarsatt

Mjolby. Det hande efter en om- ' ' Att han sedan forsvann fran kohol fore farden. All bevisning givit uttryck for bade hansyns

korning dar en stor herrgards- cone" kunde den 7 november beraude om den va|dsam_ olycksplatsen berodde pa att visar bara vad som hant fore. loshet och likgiltighet.

vagn fick sladd och brakade mu krocken ukmfar Mi5|by_ En Boxhdmsbo skadades far han forsokte skaffa hjalp. och faktiska omstandigheter ef- Mjolby tingsratt ska avkunna

med bredsidan rakt in i en mo- "vet och en 38_arig missbrukure nekar nu u G" ha ks" Det faktum att han faktiskt terat. Pa nagra punkter lag ad- dom den 11 februari.

tande b1l.I den satt den da 47- onykteh Han havdar cm ha drack en haw mer spr“ i chock var alkoholpaverkad pa s]ul<- vokat_Bernto dock lagt. V1ttne- AGNETA HAGELIN

arige Boxholmsbon som sl<a- mlstand eer smauen huset sex timmar senare, hade suppg1fterna giorde det hela

dades mycket svart. Han vak- ' han ocksa en forklaring till.
nade ur medvetslosheten efter Han hade helt enkelt tagit med

att i over en manad ha svavat Granada. tog han olovandes Pa onsdagen var det dags for sig en liter bla Smirnofffran bil-
mellan liv och dod. fran den familj i Vetlanda dar huvudforhandling i Mjolby en. Han drack en halv liter sit-

Foraren i herrgardsvagnen han varit mer eller mindre frivil- tingsratt dit den misstankte 38- tandes pa en stubbe for att dova

forsvann fran olycksplatsen, ligt familjehemsplacerd i flera aringen kom uppkladd i slips smartan i den brutna armen.

hittades i narheten med bruten ar. och kostym. Dit kom ocksa Spriten hade han med sig som

arm och konstaterades senare I Snatteri av 30 liter bensin mot alla odds — den nu 49-an gava till sin far i Hallsberg dit
ha varit alkoholpaverkad. som han tankade pa en mack i ige Boxholmsbon. Stottad av han var pa vag.

, Tranas. Utan att betala. sin familj och en rollator och Det betvivlade bade aklagare

Ra"+Y"e" I Grov vardsloshet i trafik i med advokat Tor Cederberg och den polis som vittnade un-

Olyckanledde tillatt foraren, samband med en rad vansin- som ombud och rost. der forhandlingen. 38-aringen

en snart 38-arig man med 1niss- nesomkorningar pa vag norrut Boxholmsbon kan inte lang- var skadad och inte kontaktbar
bruksproblem, atalades pa inte pa riksvag 32 och vallande till re fora sin talan, han har afasi nar han hittades bara ett tiotal
mindre an fyra punkter: kroppsskada. och ansags av Cederberg mer minuter efter det att larmet gatt.

I Tillgrepp av f0rtsl<affnings- I Rattfylleri. Sex timmar ell vara med vid rattegarigen av Ocksa andra vittnen fanns i

medel. Den orangefargadc tcr olyckan hade han 0.75 pro- "terapeutisl<a" skal. tinget. En man som tog bil-
herrgardsvagnen, en Ford mille i hlodct. l<a1nmaral<lagare Hakan numret pa en orange Ford
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Hopp om kulturens framtid
|(u||~ur- q¢h f|-i|'id$na|11|'|- man inte utan pengar, menar och fritidsfrégoriia iir into ncd- - A 'den ma vqra ned|qgd_ han. lagcia. de har iaitt en béittrc sta- " ,_ (1 L

Men kuhuren ar langt Mat1$son vill ockso att Box- tuo 1 och mod att dc ska‘bchand~
holm som kommun ska marl<- las dirckt 1 kommunstyrclsen

1 ~ 1

fOr$dGg$|(Va||en om Frzlgan éir vilka signalcr kom-- néimnden. \ 'framfidens kulfurliv. lTlLlF1Cl’l g€I‘.

\/isserligen kom dct bara on ladesju ner straxforcjul, cttbe-

BOXHOLM ing éir A och O, och dct klarar en fréin en annan sida. l<ultur- /F

“tan d°d_ Boxhdm/O nadsfora sig béittre som bostads- menar Lena Lundman, fore det- ‘ ’_‘f_dar d9? h°"5 "1979 P9 on och hiir 51* kulturcn viktig. ta ordforandc i den insomnade
4 ,,_

Kultur- och fritidsnéimnden ,

1tiotal personer till bibliotekct slut som tagits cmot med bland-
‘ ~_-for att lyssna pé Gustav Man-- adc kéinslor. Bf"? M°“'55°“/

kcll, foretréidaro for den stora ~ Iag éir inte helt lycklig over hm ' B°xh°|m5 gkulturutredningen i liinct. dct, men nu géiller det att se sul<~ bl'Uk$mU$6Um- \i“‘;-
QM 1 d v' ~ f 11' ' f1'amIids-

F010; KARHOHAN NOREN

ibland biblioteket, Folkcts hus i J ’
1 1

och méingder av ideclla foren- __ _- _ - H ~ -ingar.
_ _ _

En av entusiasterna pa 1013- T T Carl Tryggers stlpendiestiftelse
dagen Var Bemt Mattsmn» Rife‘ ' . Ansokun om stipendium for \'i11'1ern1incn I998 skull scnusl den I ninrstrédare for BOXhOlm5 bruksmw Onsdagen den 4 februari inliiinmis till niigon i stvrclscn clier insiindas till C;11"lT1'\'2gc1"s stipen-
Seun} 50!“ “Sate an gar an fa R€C IV gr kl ]9.()U dicsliftclsc. Box 34. 59i) 10 Boxholm. i p

Omsafmmg pa besqkdma Rec In gr kl 1930 An.s('1ku11111{1slci1lfoljasz1\‘studieinlvaforpiigziciidclc1‘1ni11(giillc1‘cjcle-somrds noterades 1 900 beso Program, Féredmg av ;'~‘kara i Sommar Siktal. man pa _-k \c1 1MJolh) dd \l 1.11 1nl)g (.ilr\.i\l tr1111 sl\ol.111),

over 2 O00. I6 n .un 6.] Slyrclscn hcstilr av: Thord Lindhcrg. Humid .-\11dcr.\.son. Erik MaIhic-— Vi hoppas péi €tt samarbe- Om g€nm3~mpu1anOn' sen. Bo Ek och Goran I)ui‘mats.
te ned Arb 'tet‘mu‘ u iN0rr- 1 ~ ~ '>

4 , , ..I C 5 5‘? m OBS" Anm Sena“ 2/“ Bizmkellcr ullhundahallcs hos slvrclscn pa kommunkonlorcls vuxcl.
Lider-projcktet. Marknadstor-

en e .11 u adv
tro och notcradc an det finns
viktiga hornstcnar som for ku1~ __

- ; 1

turen framat i Boxholm. Déir- I ..
~

képing O?h pé EU-pcngar Xia [31 640 01 3116f 208 94 Mctzills cxp i Folkels husochislcoikohlorcl.
'



Skcmskci sforsfciclar

Boxholms Skogar séiljs
BOXHOLM

I storstéidningen av
1

Skunska faker allt som
inte hur med kéirnverk
samhefen ut.

Skogar, fashgheter
och aktier f6r 20 mil-
iarder séilis. Déiribland D
Boxholms Skogar AB
eff helgt cloerbolag
till Skunska sedan

<<;%

~‘8w : ,3

v” ""\

~<@"°*

‘I984.
Skanska ska i framtidcn kon-

centrera sig pa att bygga och ut-
veckla projckt— och fastighcter.
lnnchav av sadant som intc har
med detta att gora séiljs. Dct ar
ett led i ett omfattandc z°1tgéirds-
paket som byggjéittcn presenter-
ade i torsdags.

Dct cxtrcmt Ifiga byggandct
har gjort att lonsamhctcn for
Skanska sjunkit kraftigt. Perso-
nalstyrkan har minskats med
omkring 1 500 anstéillda pcr éir
sedan 1991. Fran 22 O00 till
13 O00.

|n|e |(|q|-|-
F010; CARLJOHAN NORENAvcn i 5“ Ska 1 500 persuncr Skanskcl hur vurit en bra gure som ge oss stor frihet, siiger lngemur Thorstensson, VD f6rSagas upp pérst i Smtct av mars Boxholms Skogar som skci siilias, troligen i viir.

éir Skanska rcdo an prescntcra tiv skogsmark. Trc fiardcdclar till omkring 1.2 miljardcr kro~ och vill hcllcrintc spckuicragurbgch Var ncdskammgama av markcn iir sai_1_iladiSommcn4 nor. 1 ~~ Om niigon manad iir viii"-r" M" bygdcn lSDC1I‘8. Ostcrgotland. ~ Skanska har varit on bra dcringcn klar. Tills dcss kor viDct har dock sagts att vcrk- Nagon gang i vartror lngemar iigarc, sii dct iir klan att vi éir oro- pa $5 far vi scsamhetcn Ska konccmrcras ml Thorstcnsson VD péiBoxholms liga infor forandringcn kom- SkanskaviI1scsinkiirnavaxa
e’_‘_p§nS'Va Odor‘ dar,'b1and 1"“; Skogar,attforséiliningcn blir av. mcntcrar Ingcmar Thor- Del ska forsiiljningen av Box-kopmg" Au dct tmhgcn bl" sa Forst ska bolaget vardcras och stcnsson holms Qkogar och dc andra "ro-bekraadcs av Skanska ' gar‘ dct piigiir som béist. Skanska har Iéitit dottcrbo- rclscfrzéimniandc tillgiingarna“I Boxholms Skogar—gruppcn

lagct skiita sig sjéilv clet har va- finansicra Forutom Boxholmsingér bland annat 0Ck_5_5 Gusum var“ bra rit bra tyckcr han. Det béista vo- Skogarsii1js akticinnchav i SKF.Skoggw Sammanlagt dr 34 per‘ BOS|ut€l 115111 Sk£1l1S1<%11<0m iI1— rc om bolagct far en ny iigare av Sandvik, Rorvik Timber ochsoncr anstallda i gruppcn. Sko- tc som en ovcrraskning varc sig samma kaliber. Hclstskullc han Scanccm Dct ska ocksa fattasgama som b0lageti1g_erP‘1g6rSf“’ for VD cllcr (ivriga anstéillda. so att dcn nuvarande organisa- bcslut oiii innchavct i IM skagamla brukssjwgar I OSt(.3.rg0.t' RCd%m i vras spckulcrades att tionen fa forbli intakt, alt iigoi'~ siiljas undcr 1998.land och Smaland. Dct ror sig utggmgcn kunde bli denna_ D5 Ha imc Styckas upp -"NA GERDEN
Om (“V3140 O00 hcktar Pmduk‘ uppskattadcs véirdct av skogcn Mcn han vct inte hur dct blir


