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Utskott går
600 000 plus
Kommunledningsutskottets verksamheter för fjolåret redovisar ett överskott på
600 000 kronor.
HÖGSBY. De största positiva
avvikelserna beror på
vakanta tjänster, lägre kostnader för företagshälsovård och löneadministration samt facklig tid och
försäkringar.
Däremot har kollektiv-

trafiken kostat mer än väntat och samma sak gäller
räddningstjänsten. Underskottet för räddningstjänsten har sin förklaring, nämligen sommarens skogsbränder och översvämningar.
Den totala måluppfyllelsen för kommunledningsutskottet bedöms som bra.
INGVAR GUNNARSSON
ingvar.gunnarsson@ot.se
0491-273 51

Omotiverat med
nytt övergångsställe
I ett medborgarförslag
finns ett önskemål om
återinrättande av ett
övergångsställe på
Järnvägsgatan i närheten av Coop Konsum,
men det blir förmodligen inget med detta.
HÖGSBY. Gatuavdelningen
vid Östra Smålands Kommunalteknikförbund har
utrett ärendet ingående.
Trafikverket, som har
huvudmannaskapet
för
Järnvägsgatan har den allmänna inställningen att
man ska vara restriktiv med
att anlägga nya övergångsställen. Dessutom anses

den föreslagna placeringen
vara olämplig, då vägbanan
där är extra bred eftersom
det västra körfältet är infarten till handelsområdet.
Då Järnvägsgatan byggdes om för en del år sedan
anlades två gångpassager i
området. Gatuavdelningen
har diskuterat ärendet med
Trafikverket och i båda
instanserna tycker man det
är tillräckligt med de två
övergångställen som redan
finns. Inom kort ska frågan
tas upp i ÖSK:s förbundsdirektion.
INGVAR GUNNARSSON
ingvar.gunnarsson@ot.se
0491-273 51

Brasafton med delar
av Carlos orkester
Carlos orkester i Ruda
startade 1938 och avslutade den långa banan på
nyårsafton 1985.
RUDA. Två av medlemmarna i orkestern, Lennart
Petersson och Christer
Sanglén, som var med i 30
respektive 17 år ska berätta
om orkestern, men även
visa bilder och spela skivor
med Carlos vid en brasafton med Långemåla hembygdsförening den 6 mars
i Bötterums tingshus.
Det finns bland annat en
cd-skiva med 15 låtar, som
Carlos spelade in på 1940talet, då man hade sin första storhetstid. I orkestern
ingick då: Vide Kangefjärd,
Elof Elvingsson, Yngve
Josefsson, Kurt Persson,
Ivar Jejdling, Ebba Jejdling
och Ingvar ”Kicki” Karlqvist.
– Jag kom med i Carlos

I Carlos orkester 1956
ingick Lennart Petersson,
Åke Eriksson, Åke Ottosson, Ragnar Petersson,
Rune Florbrandt, Jerry
Jonsson och Helge Karlsson. På bilen saknas Ulf
FOTO: PRIVAT
Wilhelmsson.
1955, då man behövde
en pianist, men senare
saknades en saxofonist,
varför jag fick lära mig spela
saxofon. Det var roliga år
och jag
spelade med
i orkestern fram till vårt
avslutande
uppdrag
i
Rosenfors 1985, säger
Lennart Petersson.
INGVAR GUNNARSSON

Gymnasieeleverna Patrik Rosendahl, Amanda
Lindgren, Camilla Ericsson, Assatou Jabateh och
Emil Almqvist har samtliga valt att flytta hem till
skolan i Högsby. På bilden saknas Felicia OscarsFOTO: INGVAR GUNNARSSON
son och Irvina Fajkovic.

Elever väljer att
flytta hem igen
● Runt årsskiftet var det sju elever, vilka går första

året på gymnasiet, som valde att flytta hem, alltså
till Högsby utbildningscenter.
HÖGSBY. – I höstas var det
plugga och resa som tog upp
stor del av min tid och det
var knappt att jag hann med
fotbollen. Det känns redan
mycket bättre. Jag trivs verkligen på Högsby utbildningscenter och det samhällsvetenskapliga
programmet, säger Emil Almqvist.

”Jag känner mig hemma”
På den linjen är också
Assatou Jabateh, som går på
samma program.
– Gemenskapen här är bra
och jag känner mig hemma
på skolan i Högsby, säger
hon.

● Vid 16-tiden på fredagen inträffade en singelolycka med

en personbil i Mjösebo cirka tio kilometer väster om
Högsby. Bilen gick ned i diket och körde emot en sten och
fick smärre plåtskador. Föraren klarade sig oskadd från
olyckan.

HÖGSBY. Gatuavdelningen
vid Östra Smålands Kommunalteknikförbund har

MJÖSEBO

Bilist körde ner i diket

många med gymnasiet i
Högsby och har absolut inte
ångrat bytet av skola.

”Roligt att plugga”
– Jag var inackorderad i höstas, men det känns betydligt
bättre att få bo hemma
som vanligt och här i
Högsby är det verkligen
roligt att plugga samhällsvetenskap, säger Amanda
Lindgren.
Studievägledare Christina Henriksson vid Högsby
utbildningscenter
tycker
naturligtvis det är glädjande
att elever på gymnasiet
väljer att flytta hem.
– Det allra viktigaste är att

ungdomarna trivs och att
de därmed även är goda
ambassadörer för vår skola.
Vi tar gärna emot fler återvändare. En annan plusfaktor är att det betyder
åtskilligt ekonomiskt för
Högsby kommun. Jag hoppas att många niondeklassare väljer vår skola vid
det förestående gymnasievalet, säger Christina Henriksson.

TEXT
INGVAR
GUNNARSSON
ingvar.gunnarsson@ot.se
0491–273 51

Vinterunderhåll av
trappa inte aktuellt
Av allt att döma blir det
inget vinterunderhåll av
Helge Hamnerts trappa,
som är en gångpassage
mellan Storgatan och
Majestensvägen
i Högsby.

n NYHETER I KORTHET

– Resorna tog massor med
tid, innan jag valde att
hoppa över till Högsby. Klart
är att vi som går på gymnasiet måste läsa en hel del och
inte minst för oss på det
naturvetenskapliga
programmet, men samtidigt är
det viktigt att ha något roligt
att göra på fritiden. Förra
terminen blev alltför stresssig med alla resorna, men
i dag är situationen en
helt annan och jag får
den tid som behövs till min
häst, säger Camilla Ericsson.
På samma program studerar Patrik Rosendahl,
som tycker att fördelarna är

tittat närmare på ärendet,
eftersom det har aktualiserats av Helge Hamnert.
Både trappan och gångpassagen ligger på privat
mark. Hittills har trappan
inte hållits öppen vintertid
med snöskottning och halkbekämpning, men det är
i alla fall skyltat i båda ändar
av trappan.

Enligt gatuavdelningen
finns det inte något skäl att
ändra på detta, då passagen
inte har sådan strategisk
betydelse och ligger dessutom på privatägd mark.
Närmast
ska
ärendet
behandlas av förbundsdirektionen vid ÖSK.
INGVAR GUNNARSSON

Något vinterunderhåll av
Helge Hamnerts trappa är
inte aktuell.
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