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Kommuner enas 
kring framtida 
tågsträckning
Ljungby kämpar för att 
höghastighetsbanan ska 
gå genom kommunen. Nu 
har ett samarbetsavtal 
slutits med fyra kommu-
ner. Målet är att få spåren 
längs med E4. 

Ljungby. De fem kommu-
nerna är Jönköping, Vagge-
ryd, Värnamo, Ljungby 
och Markaryd och samar-
betet har fått namnet Raka 
spåret. Kommunerna före-
språkar en höghastighets-
bana längs med E4, från 
Stockholm, ner till Jönkö-
ping, vidare mot Ljungby, 
Markaryd och sist Malmö.

– Vi har jobbat ihop en 
tid, men det är en styrka 
för oss att vi nu också for-
maliserar vårt samarbete. 
Att vi verkar tillsammans 

är viktigt för att Sverigeför-
handlarna ska få en så tyd-
lig bild som möjligt av för-
delarna med det förslag till 
sträckning som vi förorda, 
säger Magnus Gunnars-
son, kommunstyrelsens 
ordförande i Ljungby, i ett 
pressmeddelande.

Nu ska en konsult och en 
projektledare rekryteras. 
Samtidigt ska en plan läg-
gas för hur Raka spåret ska 
kommuniceras.

Kostnaderna beräknas 
till 1,1 miljoner kronor per 
år och finansieringen för-
delas delvis utifrån respek-
tive kommuns storlek. 
Avtalet gäller till den 31 
december 2016.

Pontus steneros

ÄLmhuLt. Karl-Oskarskolan 
har sedan flera veckor till-
baka haft planer på att starta 
en ny årskurs. Nu går de 
ytterligare ett steg framåt 
genom att söka efter en 
lärare.

Enligt annonsen ska till-
trädet till tjänsten ske den 10 
augusti, någon vecka innan 
höstterminen börjar.

Den nya klassen är en för-
utsättning för att skolan ska 
klara sig ekonomiskt. I 
rekonstruktionsplanen kon-
stateras det att verksamhe-
ten behöver fler elever för 

att på det sättet få större 
intäkter via elevpengen.

Ifall verksamheten fort-
sätter tappa elever, kommer 
skolan att gå back. Det är 
dock en risk som ägarna 
Thórengruppen har räknat 
med i sin budget det första 
året.

Det är ännu inte bestämt ifall 
den nya årskursen ska starta 
eller inte. Beslutet beror helt 
på de val som föräldrar och 
eleverna gör i sommar.

– Vi har gått ut med intres-
seansökningar och har pej-

lat läget för årskurserna 3-4. 
Det finns de som har anmält 
sitt intresse och nu håller vi 
på och kontaktar dem för att 
se i fall intresset finns kvar, 
berättar rektorn Olof Gus-
tafsson.

Något nytt beslut från Skol-
inspektionen behövs inte. 
Friskolan har redan tillstånd 
att ge undervisning till 
elever från årskurs ett till 
nio. Det innebär att fler klas-
ser kan startas med kort var-
sel.

Annonsen om en klasslä-

rare är till för att förbereda 
sig inför en eventuell utök-
ning. Idag finns det elever i 
årskurserna 6-9 på skolan.

– Det är egentligen sent 
redan nu att annonsera, 
men vi startar processen för 
att inte vara ännu mer sent 
ute, säger Olof Gustafsson 
som ska fortsätta att räkna 
på om antalet sökande är till-
räckligt stort för att starta 
upp klassen.

henrik nordeLL

Friskolan söker 
lärare till ny klass

●● Till hösten kan Karl-Oskarskolan starta en ny årskurs med 
elever i tredje och fjärde klass. Flera föräldrar har visat intresse. 
Nu söker skolan en ny lärare med inriktning på yngre barn.

 Totalt 200 feriearbetare kommer i sommar att få arbeta för Älmhults kommun. En av dessa är Filip Engkvist som under den för-
sta dagen fick plantera blommor och rensa ogräs. Foto: Henrik nordell

Nu har feriejobben dragit igång
Igår var det första dagen på 
jobbet för många av kom-
munens feriearbetare. En 
av dem är Filip Engkvist 
som nyligen gått ut nionde 
klass.

ÄLmhuLt. Totalt 320 perso-
ner sökte till årets ferieprak-
tik i de kommunala verk-
samheterna. Det innebar att 
de 200 platserna snabbt 
blev fyllda. 

Nu har jobben startat. De 
är till för ungdomar under 
18 år som ska prova på hur 
det är i arbetslivet. Lönen 
varierar beroende på ålder 
från 59 till 80 kronor per 
timme.

– Det är en chans för dem 
som är yngre att sommar-
jobba. Det är inte så lätt att få 
ett arbete när man är under 
18 år, säger Malin Sjöstrand 
på personalenheten.

En av årets feriearbetare är 
Filip Engkvist, 16 år från 
Älmhult. Till hösten ska han 
börja gymnasiet och läsa på 
handelsprogrammet. 

Sommarjobbet gör Filip 
på parkavdelningen. Det var 
hans förstahandsval när 
ansökan skulle lämnas in. 

– Jag ville testa på hur det 
är att jobba och tyckte att det 
verkade kul med parkar-
bete. Idag har vi främst plan-

terat blommor. Det är bra att 
prova på en arbetsplats för 
att se ifall det är något man 
vill syssla med i framtiden, 
säger han.

Varje elev får arbeta under 
en tre veckor lång period, 
fem timmar per dag. De 
ersätter inte någon av de 
anställda, därför blir de en 
extrahjälp till personalen.

Varje person får en handle-
dare som visar hur yrket går 
till. Variationen är stor med 
kommunala sommarjobb 
inom allt från förskola till 
lokalvård.

– Tanken är att de ska få se 
vad ett arbete innebär, sam-

tidigt som vi marknadsför 
vad kommunen gör. För-
hoppningsvis kommer en 
del av dem att utbilda sig 
inom de yrken som finns i 
kommunens verksamheter, 
säger Malin Sjöstrand.

henrik nordeLL

% Närmare

Sommarjobb

200 ungdomar gör ferie-
praktik hos kommunen i 
sommar. Vi följer några av 
dem på arbetsplatsen.

Ingen ersättning till utsatt 
Ljungby-restaurang
Ljungby kommun tänker 
inte ersätta Stationskro-
gens ägare för de förlus-
ter han fått på grund av 
den segdragna ombygg-
naden av centrum.

Ljungby. Costan Paraske-
vopoulos har fått säga upp 
två kockar och rejält banta 
sin lunchservering på Sta-
tionskrogen i Ljungby.

Enligt honom själv på 
grund av den segdragna 
ombyggnaden av centrum 
som pågått i åtskilliga 

månader och begränsat 
tillgängligheten.

Kommunalrådet Mag-
nus Gunnarsson (M) säger 
dock till Smålänningen att 
kommunen inte har några 
möjligheter att gå in och 
ersätta. Det skulle i så fall 
innebära gynnande av 
enskild näringsidkare, 
enligt Gunnarsson.

Han hävdar också att det 
finns gott om parkerings-
platser på baksidan vid 
Godsmagasinet.

johan kristensson

Tre personer 
anhållna efter 
misshandel
Sent på söndagen grep 
polisen tre män efter en 
misshandel i Traryd. 
Senare under natten 
anhölls männen. 

traryd. Klockan 23 på 
söndagskvällen larmades 
polisen om en pågående 
misshandel i en lägenhet i 
Traryd i Markaryd kom-
mun.

När polisen kom till plat-
sen visade det sig att flera 
personer misshandlat en 
person med olika tillhyg-
gen.

– Vad det är för tillhyggen 
kan jag inte kommentera i 
dagsläget. Det får förun-
dersökningen visa, säger 

förundersökningsledaren 
Peter Tagesson.

Tre män greps på plats 
misstänkta för misshandel 
och de anhölls senare 
under natten. 

Männen är i ålderspan-
net 25 till 60 år.

Den misshandlade man-
nen, som är i 30-årsåldern, 
fick föras till Ljungby lasa-
rett.

– Han fördes till sjukhus 
för omplåstring men är 
hemma nu. Vi ska prata 
med honom under dagen, 
sa Peter Tagesson på mån-
dagen.

Pontus steneros

Omnejden


