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När Göta Ingenjörsregemente var på besök i Nybro under en
arbetsplatsträff passade de på att besöka James Bond-museet.

Kommunen kritiseras
för hantering av
sexuella trakasserier
Nybro kommun får kritik
av Diskriminerings
ombudsmannen, DO.
Kommunen saknar kor
rekta riktlinjer för att ta
hand om sexuella trakas
serier.
NYBRO. Nybro kommun
saknar korrekta rutiner
och riktlinjer för att hantera trakasserier, sexuella
trakasserier och repressalier.
Detta fastslår Diskrimineringsombudsmannen

(DO) efter en granskning
av Nybro kommuns handlingsplan och chefs- och
personalhandbok.
I
granskningen
av
arbetsplatsen Nybro kom
mun har DO beslutat att det
ej framgår att kommunen
inte accepterar repressalier,
så som bestraffningar eller
hämndaktioner på arbetsplatsen. Det saknas även
tydliga riktlinjer för hur
personal och ansvariga ska
agera.

VICTOR GRUSELL

Johan Sand, Gunnar Schäfer, Tapio Sulasalmi, Jonas Wassborg, Edvin Lovén, Tomas Lägermo och Markus Ronnfors med
pistolreplikor från James Bond-filmerna.
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Militärt besök
på Bond-museet
NYBRO. På vägen ner till
Karlskrona för ett samverkansmöte med FMLOG
där en logistikomorganisation är under arbete,
stannade representanterna från Göta Ingenjörsregemente, ING2, i Eksjö till
i Nybro. Regementet med
sex representanter hade
planerat in den årliga
arbetsplatsträffen med ett
besök på James Bond-
museet.
– När många av oss började jobba en gång i tiden
fanns det pakter mellan
öst och väst, precis som
det gör i James Bond.
Sedan är vi också i den åldern att vi har vuxit upp
med James Bond, säger
Tomas Lägermo, Major
och logistikchef på ING2.
Det var genom en gammal vänskaplig kontakt
mellan reservofficer och
kapten Tapio Sulasalmi

och James Bond-museets
ägare Gunnar Schäfer som
bland annat låg till grund
för besöket i Nybro.
– Jag och Gunnar Schäfer gjorde lumpen tillsammans 1978 på ING2 i Eksjö.
Vi träffades även på
regementets dag i maj när
vi hade 40-års jubileum.
Men jag har haft det här i
bakhuvudet tidigare och
tänkt att det kan vara en
bra arbetsplatsträff, säger
Tapio Sulasalmi.

Gunnar Schäfer och Tapio

Sulasalmi har haft fortsatt
kontakt genom åren efter
lumpen och när Ingenjörsregementet hörde av
sig var det inga tveksamheter på att bestämma en
tid för en guidad visning
bland Bond-föremålen.
– Det är 40 år sedan jag
och ”Sulas”(Tapio Sulasalmi) gjorde lumpen till-

”Man känner igen
sig väldigt mycket
i många leksaker
här och jag har
nog sett de flesta,
om inte alla, James
Bond-filmerna.”
Tomas Lägermo
major

sammans. Jag blev jätteglad när de hörde av sig
och ville komma hit. Det
är en stor fjäder i hatten
att få ett av Sveriges få
regementen hit till Nybro.
Så det sätter Nybro på kartan ytterligare tycker jag,
säger Gunnar Schäfer.

Turen på museet handlade

i huvudsak om Ian Flemming, författaren bakom
böckerna om specialagen-

Johan Karlsson, Kommunistiska partiet i Nybro.
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”Det är en seger
för demokratin”
ten och hans uppdrag.
Bland annat med anek
doter som ligger till grund
för en del av filmerna, som
att namnet på en av
Bond-filmerna
Golden
Eye var ett verkligt uppdrag under andra världskriget. Men visningen
handlade även om karaktären och gentlemanna
agenten James Bond, till
besökarnas förtjusning.
– Hur man än är i sin
ålder, tycker jag att det är
spännande. Man känner
igen sig väldigt mycket i
många leksaker här och
jag har nog sett de flesta,
om inte alla, James
Bond-filmerna. Det är aldrig fel med lite nöje och
kultur på arbetsplatsträffarna, säger Tomas Lägermo
VICTOR GRUSELL

En seger för demokratin.
Det menar Johan Karlsson
från Kommunistiska parti
et i Nybro efter kommu
nens beslut om riktlinjer
för uthyrning av lokaler.
NYBRO. Kommunstyrelsen
beslutade förra veckan om
riktlinjer för uthyrning av
kommunens lokaler.
Där fastslås att grund
lagens mötesfrihet och
yttrandefrihet, samt kommunens objektivitetskrav
gör att kommunen inte
kan tacka nej till den
som vill hyra. Det är
enbart om polisen befarar
att ordningen kommer att
störas som kommunen

kan tacka nej till hyresgäster.
– Det blir en seger för
demokratin i Nybro och

en förlust för kommunens
antikommunister, säger
kommunistpartiets företrädare i Nybro Johan
Karlsson, som tänker ta
reda på vad utredningen
har kostat kommunen.
– Vi kräver också att
kommunchef Jan Darrell
utbildar politikerna i kommunstyrelsens
arbetsutskott i grundlagarna.
Enligt Johan Karlsson
tänker partiet fira genom
att boka Jutegården än en
gång.
PIA OLOFSSON
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Välkomna
En nostalgisk Tomas Lägermo hittade en Aston Martin som
han själv lekte med som barn.

Representanterna från ING2 lyssnade på berättelserna om
Ian Flemming, James Bond och hur museet startades.
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Asdis Paulsdottir, bibliotekschef.
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Invånarna
lånar mycket
böcker
I Emmaboda kommun
lånar invånarna väldigt
mycket böcker från biblioteken. Kommunen ligger
på tredje plats i landet.
EMMABODA. Allra
mest
böcker lånades det i fjol ut
i Åsele och Bjurholm. Där
lånade varje invånare i
snitt tolv böcker 2017.
I Emmaboda kommun
lånade varje person, i
snitt, 10,9 böcker. Detta
betyder, förstås, att vissa
personer har lånat betyd
ligt fler medan andra kan
ske inte har lånat någon
alls.
Detta framgår av siffror
från Kungliga biblioteket i
Stockholm, och rikssnittet
var sex boklån per person.
Kommunen brukar av
lång tradition ligga högt i
mätningar om antal bok
lån och bibliotekschefen
Asdis Paulsdottir är glad
för kommunens höga pla
cering.
– De är fantastiskt att vi
har så höga siffror, trots
att vi egentligen har för
litet plats för barnen i bib
lioteket och andra pro
blem som vi har inom
organisationen, läckande
tak och så vidare. Nu är
taket tack och lov åtgär

dat, så vi hoppas att det
ska fungera bra. Att vi pla
cerar oss så högt i den här
mätningen visar också vil
ken fantastisk personal vi
har i organisationen, för
det handlar också om att
presentera böckerna på
ett attraktivt sätt, säger
Asdis Paulsdottir.
I Nybro kommun lånad
es 7,9 böcker per person
och i Torsås 8,4. I Lessebo
kommun lånades 6,6
böcker ut per person i fjol.
PETER LEJON

Tjuvar knep åt
sig brödrost och
vattenkokare
EMMABODA KOMMUN. Ett
fritidshus på Kärravägen i
Boda glasbruk har haft
inbrott. Detta upptäcktes i
fredags, men kan enligt
anmälan ha skett någon
gång sedan i november
förra året.
Det ska vara en bröd
rost, vattenkokare och
porslin som har stulits.
Hur inbrottet har gått till
är okänt.

Broakullabon och politikern Stefan Nyström (M) är glad för att lekplatsen nu byggs vid Stampadammen efter ett års försening.
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Ny lekplats i Broakulla
glädjer M-politiker
● ●Nu byggs den nya lekplatsen i Broakulla på den plats där det

ursprungligen var tänkt vid Stampadammen. Stefan Nyström
(M) gläds åt detta, men välkomnar att det finns olika åsikter.
BROAKULLA. Upprinnelsen
till den omdiskuterade
lekplatsen
mitt emot
Johansfors glasbruk var

att skolbarn på Johansfors
skola skrev ett medborgar
förslag om att det behöv
des en allmän lekplats i
samhället. Någon sådan
har inte funnits på senare
år sedan de tidigare – på
Skogsgatan och bakom
före detta banken – har
rivits. Barnen i Broakulla
har varit hänvisade till
antingen Johansfors skola
eller förskolan Videback
en, men dessa lekplatser
är inte allmänna under
skoltid och därför har
Broakulla i praktiken helt
saknat en allmän lekplats.

gånger och barnen var
med och utformade lek
platsen. Avsikten var att
lekplatsen
skulle
ha
byggts strax efter Broakul
la marknad i fjol. Men pla
ceringen har fått mot
stånd. Olle Hellborg och
Kent Engman har gått i
bräschen för att i stället
placera lekplatsen vid ten
nisbanan på Fridhems
gatan där det finns ett
skogsparti i ett villaområ
de.
Hellborg och Engman
har ifrågasatt placeringen
eftersom lekplatsen ligger
precis vid Lyckebyån. När
heten till vatten är riska
bel, menar de.

byggs lekplatsen och detta
välkomnas av Broakulla
bon och politikern Stefan
Nyström (M).
– Jag har tyckt att den
här placeringen är rätt
hela tiden. Jag har bott i
Broakulla i 45 år och mig
veterligt har det aldrig
hänt något allvarligt vid
Stampadammen – trots
att många barn uppehål
ler sig här. Det byggs sta
ket runt lekplatsen, precis
som vid ER-sjön i Emma
boda, och dessutom tyck
er jag att det tillhör föräld
raansvaret att vara med
barnen på lekplatsen,
säger Stefan Nyström.

Kommunen gick barnen

Beslutet, som fattats av

teknik- och fritidsnämn
den och kommunfullmäk
tige, har dock stått fast. Nu

digställandet av lekplat
sen har dragit ut på tiden.
– Det har tagit två år
sedan förslaget lämnades

till mötes. Per Sigvardsson
(S) besökte skolan flera

in och det är alldeles för
länge. Jag har full förståel
se för att det finns olika
viljor kring det här, och
det är viktigt att alla säger
vad man tycker.
– Dock tror jag att den
här placeringen blir myck
et bra. Det är nära till bad
platsen och familjer kan
vara här och göra olika
saker. Jag tycker, som

Broakullabo, att det är
mycket positivt att detta
görs och jag har i många år
vurmat för att alla tätorter
i kommunen ska ha bra
lekplatser för barnen.
I Alliansen har vi det också
med i vårt budgetförslag.

”Jag har tyckt att
den här placeringen är rätt hela
tiden. Jag har bott i
Broakulla i 45 år
och mig veterligt
har det aldrig hänt
något allvarligt vid
Stampadammen
– trots att många
barn uppehåller
sig här.”
Stefan Nyström (M)

Han är kritisk till att fär
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Afrikansk svinpest får kommunen att gå ut med uppmaning
Kommunen uppmanar allmänheten att inte slänga
matrester i naturen. Detta
på grund av spridning av
afrikansk svinpest.
EMMABODA.

Kommunen

varnar på sin hemsida för
att slänga matrester i
naturen och uppmanar

alla att i stället använda de
sopkärl som finns att till
gå.
Svenska myndigheter

har på sistone gått ut med
varningar för den mycket
smittsamma
grissjuk
domen afrikansk svinpest
som just nu sprids i Euro
pa. Den är mycket smitt
sam för såväl vanliga gri

sar som för vildsvin och
eftersom beståndet av
vildsvin i regionen är stort
ser man detta som en risk.
Sjukdomen är inte farlig
för människor. Afrikansk
svinpest kan överföras via

mat, exempelvis kallrökt
korv eller skinka. Därför
ska man aldrig slänga eller
lämna mat så att vildsvin
eller grisar kan komma åt
att äta den.
PETER LEJON

