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INSIDORNASTOCKARYD ÅSEDA ÅSEDA VETLANDA DAGENS ROS

VI VILL RIKTA ett stort
och varmt tack till tjej-
erna och hästarna från
ridklubben i Aneby som
helt frivilligt ställde upp
med ponnyridning på
Svartåskolans dag den
5 maj. 

Svartåskolans 
brukarråd, Aneby

Stor skillnad
i nätsäkerhet
på Höglandet  
HÖGLANDET Hur säkra är
våra elnät egentligen? Ener-
gimarknadsinspektionen
har kollat. Sävsjö energis
kunder upplevde i snitt 2,6
avbrott. 

Det är nionde mest bland
landets 170 lokalnät. Tranås
energi ligger å sin sida på
fjärde plats över näten med
kunder som haft fler än 20
avbrott. 

Nässjö placerar sig i andra
änden med bara 0,017 av-
brott.

Den aktuella granskning-
en som nu publicerats gäl-
ler perioden 2005–2010, med
speciellt fokus på 2010.
Bland annat konstateras att
landsbygden har fem gång-
er så många avbrott som
städerna. 

SIDAN 13

Hantverkare flyttar in på Freja
VETLANDA Konsthantverkarna Astrid Johnsson och Camil-
la Björklund är det senaste tillskottet på Kulturverkstan
Freja. Duon har sin ateljé längst bak i lokalerna som nu
byggts om.

– Freja är alltid i förändring, säger ordförande Ann-Britt
Farmare som menar att de nya hyresgästerna påverkar bå-
de öppettider och besöksantal i positiv riktning.

SIDAN 4

Jonasson charmade Göteborg
SPORTEN Tomas H Jonasson bjöd publiken på Ullevi på en
härlig speedwayfest under GP-tävlingen i helgen. Vetlanda-
sonen tog sig till final och slutade på en mycket stark fjär-
deplats. Men vägen till finalen bestod dels av galant kör-
ning samt en kraftig ihopkörning med danske Nicki Peder-
sen. Men när hela stadion buade åt dansken valde Jonasson
i stället att hylla.

SIDAN 15

Marknaden för
alla samlare
SAMLARMARKNADEN i Stockaryd är ett
måste för många både samlare och för-
säljare. Den 30:e samlarmarknaden fick
många besökare och utbudet av saker
var stort. Ja, hur många saker finns det
egentligen och vad kan man inte samla
på? Sol och värme lockar ut folk och
marknadsgeneralen, Sune Johansson,
sken i kapp med solen när han tittade ut
över den välbefolkade marknadsplatsen. 

SIDAN 7

Åsedas apotek Ripan
går mot strömmen
PROBLEM med lönsamhet ger problem
för många små apotek och i de stora
kedjorna aviserar man om nedläggning
av många mindre apotek i glesbygd.
Apoteket Ripan i Åseda tillhör också de
små men tillhör en ägarkonstellation
som driver bara fyra apotek. Här talar
man inte om nedläggning utan om ex-
pansion både lokalmässigt och i antalet
anställda.

SIDAN 5

Uppvidingetrampet
slog rekord
FÖRRA ÅRET firade Upp-
vidingetrampet 25-årsju-
bileum med att sätta nytt
deltagarrekord. Men med
årets 359 startande flyt-
tades rekordnivån i lör-
dags upp med ett drygt
total ytterligare. Arrange-
manget flöt fint i skönt
cykelväde.

SIDAN 5

Elit och ama-
törer  på
startfält.

Ny graffitikonst 
i skatehall
SUSAN HÄGG är en ung
konstnärer i Vetlanda som
valt graffiti som uttrycks-
medel. Hon är initiativta-
gare till utsmyckningen
av skatehallen på fritids-
gården Powerhous. Konst-
verket målades i samver-
kan med nätverket Graffi-
ti Saved My Life som har
sin bas i Jönköping. SIDAN 4

Susan 
Hägg

Tomas H Jonasson fortsätter imponera i GP-sammanhang. I
lördags blev det finalplats på Ullevi. Bild: ADAM IHSE/SCANPIX

Jag är galet lycklig 
och stolt, det är 
varje kreatörs dröm

SIDAN 21” LOREEN

Svenskt kaffe håller låg kvalitet.
Ingo Deters tänker ändra 
på det.                           SIDAN 12

smart

Boka en vinjettannons i

Vill ni synas?

Brogårdsgatan, Vetlanda 0383-191 50 www.vetlandaresebyra.se

Öppettider: Månd-fred 8-17.30 Avtalade besök även på andra tider!

Välkommen till BQ Travel-team!

”Jag vet det nu! Jag vet 
även vilken god personlig
service som ges, utan att 
det behöver kosta extra.”
/Praktikant Märta

Väste
rledenStålvägen

Brogårdsgatan

VET DU ATT DET
FINNS EN RESEBYRÅ
I VETLANDA?

      Sida 1

Vi utför service inom 
– kyl och frysar
– värmepumpar
– ventilation
– el och vvs

Kyrkogatan 10, VETLANDA
info@kvtab.com

Anders Olofsson 076-784 36 01
Sven-Åke Borgström 076-784 36 02

Karl Altsäter 076-784 36 03

       

Sommar på Vättern!

REDERI AB KIND
Tel. 013- 663 50, M/S “Nya Skärgården” 070-637 17 00

www.rederiabkind.se

M/S “NYA SKÄRGÅRDEN” Varmt i bilen?
Vi fixar din AC direkt!
Drop in varje tisdag 16-18.

Sörängsrondellen, Nässjö • 0380-159 00
Industrigatan 11, Tranås • 0140-159 11

Stor mångfald på vikingamarknad
VETLANDA Vikingarna håller måttet i
Vetlanda. Det kan man konstatera efter
att premiären av den första vikinga-
marknaden någonsin i Vetlanda är av-
klarad. Vid den vackra Kvarndammen

kände säkerligen mången besökare att
man förflyttades 1 000 år tillbaka i ti-
den. Välfyllda puttrande grytor med ro-
vor spred sitt os över marknadsområ-
det, barn fick testa sina krigskonster i

ett tornerspel, vikingakläder i barnstor-
lek såldes över disk och trästockar som
klyvdes med kil och slägga var några av
begivenheterna. Den kanske allra stör-
sta attraktionen var vikingabåten Tälja.  

– Ett fantastiskt gensvar som vi inte
vågat hoppas på. Vi kör med säkerhet
nästa år igen, då med dubbelt så mycket
vikingar på området, sa Maria Åhrén i
arrangörsföreningen.                      SIDAN 3

Det fanns mycket att göra för besökarna på vikingamarknaden. Den kanske allra största attraktionen var vikingabåten Tälja som drog till sig många blickar. Bild: KARIN BJÖRSERUD

VETLANDA Tekniska nämnden i Vetlan-
da är inte positivt inställd till graffiti
som konstform. 

Det kan man konstatera sedan
nämnden inte tagit upp en förfrågan
om att ordna miljöer för laglig graffiti

på den ordinarie ärendelistan. 
– Det finns olika uppfattningar om

graffiti men nämnden är tveksam. Det
finns säkert de som kan göra fina ut-
smyckningar men man vet inte vad det
ger för signaler, säger nämndordfö-

rande Dan Ljungström (C). 
Nämndledamoten Lars-Olof Rein-

feldt (M) håller inte med resten av
nämnden och medger att han är ”sur”
på dess inställning. 

– Jag vill liksom de flesta andra ha

bort klottret. Men jag tror på att ge ung-
domar förtroende. På många platser i
världen betraktas graffiti som stor
konst men tydligen är ett sådant initia-
tiv svårt i lilla Vetlanda, säger han. 

SIDAN 4

Nej till laglig graffiti 
Reinfeldt (Mp) besviken på nämnds inställning till konstformen


