
VÄXJÖ / 9SMÅLANDSPOSTEN
torsdag 3 september 2015

Inbrott på I 
11-området
Vid åttatiden på onsdags-
kvällen fick polisen ett 
larm om ett inbrott på I 
11-området i Växjö. Ett 
fönster var uppbrutet på 
fastigheten som hyser 
två stycken företag. Tju-
ven eller tjuvarna fick 
med sig sex till sju 
stycken datorer.

Öppet alla dagar 8-22
 växjö • sambandsvägen 4 • TEL 0470-70 56 00

BUTIK

crème Fraîche

5:-
favorit 2 dl naturell 

ord. pris 9,95, jfr. pris 25:-/lit
max 2 st/förmånskund

/ST

crème Fraîche

kvist-
tomater

995
holland, klass 1

max 3 kg/hushåll
Utöver 3 kg: 19,95/kg

/KG

kvist-

Priserna gäller t.o.m. 6/9 2015. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

hel färsk
kyckling

15:-
city gross

max 2 st/hushåll

/KG

Handla andra varor för 
150:- så får du köpa...

219:-/Kg

Hel Marulk 
Lophius Piscatorius
Garnfi skad på Island

Liten 
Hällefl undrafi lé 
Hardtius hippoglossoides
Fiskad i Nordostatlanten

149:-/Kg

Smörgåstårta 
Räkor /crabfi sh med tonfi sk 
och äggfyllning Ca 980 g, ca 
fyra bitar. Jfr. pris 146,02/kg

149:-/St

alltid färsk fi sk & skaldjur 
från säkra bestånd, i vår 
manuella fi skavdelning

Färsk fi sk

15:-/St

färdigstekta
Laxwallenbergare
Ca 100 gram
Jfr. pris 150,00 kr/kg

karré-
kotletter

2995
färska ursprung sverige

med ben av gris
max 3 kg/hushåll

/KG

Handla andra varor för 
150:- så får du köpa...

focaccia
Olika sorter
Jfr. pris 62,37/kg 1995

/ST

Focaccian gäller torsdag-söndag!

 Nybakat 
i eget bageri!

minilimpor
Olika sorter
Jfr. pris 33,33/kg

 3 FÖR 

30:-
wienerbröd
Vanilj, hallon
Jfr. pris 119,05/kg

 3 FÖR 

25:-

Varmrökt Bog

1295
Jmf. pris 129,50/kg

/HG

 Från vår deli!

JEANS 
US Top, stonewash, normal midja och raka ben.
JEANS 

199:-/PAR

Kalender  
UTSTÄLLNINGAR
Utställning: Gripeberg: 
20/2-31/12 kl 10.00-
17.00. Permanent utställ-
ning om Gripeberg. Vad är 
en fornborg? , Kulturpar-
ken Småland/ Smålands 
museum
Sekelskiftets Växjö 1900: 
28/5-30/12 kl 10.00-
17.00. Så var Växjö vid 
sekelskiftet. Smålands 
museum
Minnenas vind: 28/5-30/12 
kl 10.00-17.00. Vind med 
föremål som speglar Krono-
bergarnas 1900-tal. Små-
lands museum
Fotoutställning: 13/8-6/9 
kl 10.00-20.00. Medlem-

mar i Växjö Fotoklubb ställer 
ut bilder. Grand Samarkand
Ola Larsson Färglyster: 
29/8-25/9 kl 10.00-18.00. 
Akrylmålningar. Öppet dag-
ligen. Café Fontaione, Vat-
tentorget 1
Lukas Cornix Andersson: 
2/9-30/9. Ung lovande 
Växjökonstnär ställer ut 
elevarbete från Gerlesborg-
skolan. Svenska tantens 
Galleri, Bergkvara gård

ÖVRIGT

Fika och fynda i bruksmiljö: 
1/9-1/4 kl 12.00-18.00. Vi 
håller öppet torsdag–sön-
dag. Café Masugnen, Åryd

DANS

 

Folkdans och gillesdans: 
3/9 kl 19.00-21.30. Pröva 
på gammal- och gillesdans 
med Växjöortens folkdan-
slag. Medtag kaffekorg. 
IOGt, Vattentorget
Squaredans: 3/9 kl 18.00-
20.00. Dacke Squaredan-
cers inbjuder till prova-på-
kväll. ABF:s lokaler, Araby-
gatan 80

MUSIK

Jex Thoth: 3/9 kl 20.00. 
Psykedelisk hårdrock med 
Jex thoth och förbandet 
Nebulous Aura. Kafé de luxe

UNDERHÅLLNING

Håll dig på benen: 3/9 kl 
13.00-16.00. Hälsa, natur 
och kultur. Ryttartorpet

noterat  
SOMMARBRIDGEN PU Vecka 33 . 
tisdagen 11/8 25 par Medel 220
1)Helge Forss/Ingemar Petersson 284,2  2)Bo Holmberg/
Stig Jonasson 278,4
3) Birgit Hennberg/Ingrid Palmér 272,2
tisdagen 18/8 31 par Medel 280
1) Margita Kindlund/Franciska Niklasson 382,8 2) Sussie 
Karlsson/Birgitta thilander 365,1
3) Bernt Linnér/Olle Rundqvist 348,4
tisdagen 25/8 28 par Medel 260
1)Christer Johannesson/Bo Petersson 312,7  2)Elna Sjövall/
Ingegerd Stockman  306,6
3)Gunbritt Öhlén/ Berit Gyllenswärd 302,8

●● Växjö växer och kommer att växa ännu mer 
med en höghastighetsbana utanför centrum. 
2000 nya bostäder utöver de redan planerade 
byggena fram till år 2030 beräknas banan ge.

Växjö. I veckan tog Växjö 
kommun emot beräkning-
arna som ska utgöra kommu-
nens underlag när Sverige-
förhandlingen om en fram-
tida höghastighetsbana 
genom landet drar igång i 
vår.

– Den beräknade samhälls-
nyttan för hela höghastig-
hetsbanan blir med vårt sätt 
att se på utbyggnaden betyd-
ligt högre än vad Trafikverket 
kom fram till, 142 miljarder 
jämfört med 123 miljarder. 
Men det var vad vi förvän-
tade oss, säger Växjös Kris-
tina Thorvaldsson, samord-
nare för nätverket av kom-
muner som vill se en drag-
ning i öster över Växjö/
Alvesta och Älmhult på vägen 
söderut mellan Jönköping 
och Malmö.

Därmed skulle den också 
vara mer samhällsnyttig än 
att dra banan i väster över 
Ljungby.

Men för att uppnå den nyt-
tan krävs också omfattande 
investeringar i Kust till kust-
banan, det handlar om fler 
mötesspår och dubbelspår 

på sina ställen. Allt för att res-
tiden mellan Karlskrona/Kal-
mar och den nya stationen 
Växjö Västra ska pressas ner 
till och under 50 minuter. 
Investeringar som helst ska 
göras innan själva höghastig-
hetsbanan byggs.

Försiktigare är konsultberäk-
ningarna när det kommer till 
bostäder, banan beräknas ge 
cirka 2 000 nya utöver det 
som redan planerats fram till 
2030. En försiktighet som 
går att förstå eftersom den 
ökningen i sin tur ska ligga till 
grund för Sverigeförhand-
lingens beräkningar av hur 
mycket kommunen tjänar på 
höghastighetsbanan. Och 
därmed kan betala i medfi-

nansiering för att få drag-
ningen.

– Det vi ser är väl att banan 
inte är ett sådant guldägg för 
Växjö att det kommer att 
rinna in exploateringsintäk-
ter, säger Kristina Thorvalds-
son men hon trycker hårt på 
den forskning som finns. Att 
snabbare kommunikationer 
med höghastighetståg främst 
gynnar kommuner där till-
växten redan är hög.

– Den fungerar som en häv-
stång, den är inte ett sätt att 
vända utvecklingen i en kom-
mun där tillväxten är låg.

Det blir ett av huvudargu-
menten när kommunen bör-
jar närma sig förhandlings-
bordet.

jens nielsen

Kristina Thorvaldsson, sam-
ordnare för nätverket Hög-
hastighetsbanan.  

Foto: Urban nilsson

Snabba tåg ger 
nya bostäder 

Det vi ser är väl att 
banan inte är ett 
sådant guldägg för 
Växjö att det kommer 
att rinna in exploate-
ringsintäkter

Kristina thorValdsson


