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Markaryd Det är 
någonting visst att få 
komma bakom kulis-
serna och se vad som 
händer innan alla be-
gåvade elever studsar 
upp på scenen, som om 
de ägde den.

För det är faktiskt vad 
som händer – full fart 
direkt.
Eleverna kommer från när 
och fjärran men det är på 
Markaryds folkhögskola 
de har strålat samman på 
Show- och musikallinjen.

Innan det är dags för 
”Welcome to Sweden”, är 
det mycket som ska göras. 
Sminkning och kostym 
förbereds och vid speglar-
na kommer mascara och 
puder på plats, håret fixas 
och kläderna hänger bara 
och väntar. Gruppen består 
av 25 personer som impo-
nerar i samarbete i den 
trånga logen.

Om de är nervösa? Jo, 
lite...

– Men mest är det roligt 
att äntligen få köra, menar 
Alisia Edvinsson.

I tre månader har de 
övat på just denna upp-
sättningen som är skriven 
dels av lärarna.

En av eleverna är Carl-
Ruben Johnsson som kom-
mer från Ångermanland.

Han berättar att de 
innan börjar att repetera 
för showen har de många 
olika sidoprojekt där de lär 
känna varandra.

– Att jobba tillsammans 
med mindre saker gör att 
man blir varmare i kläder-
na och formas till en stark 
grupp. Nu är vi nog rätt 
självgående, säger Carl-
Ruben.

Att de är just självgå-
ende, varma i kläderna, 
har satt sina roller och re-
pliker och tycker att detta 

är bland det roligaste som 
finns. Det visar sig direkt 
de kommer upp på scenen. 

Showen handlar om vad 
Svenskarna är kända för, 
stolta över och vad som är 
komiskt.

”Du gamla du fria”
”Du gamla du fria...” – det 
är fotbolls-VM som gäller 
och självklart nämns Zla-
tan.

Publiken blir inkopplad i 
numret direkt och är med 
på hejaramsorna.

”Heja publiken, är ni kla-
ra”? De svarar – ”jajamen-
san, fattas bara”.

Danspedagogen och kor-
eograf Petra Nilsson har 
lyckats med sitt jobb i att 
skapa en häftig och snygg 
dans för fotbollsspelarna 
i numret. Alla nummer 
handlar om det typiskt 
svenska och ingen blir 
väl förvånad när den lilla 
grillen kommer på plats. 
Männen som putsar och 
fullkomligt älskar att grill-
säsongen äntligen börjat.

I var och vartannat hus-
håll sägs samma sak över 
familjernas grillar – till 
fruarnas förtvivlan.

Med tanke på skratten 
från publiken verkar det 
finnas stor igenkännings-
faktor. Inte många stolar 
var tomma och i några 
av dem hade bland annat 
Ramona Häljestig och Eva-
Marie Hägg bänkat sig.

– Det var bra från början 
till slut men akt två spe-
ciellt. Alla var verkligen 
superduktiga. Roligast var 
numret som handlade om 
allemansrätten och feno-
menet svamp. Sången var 
outstanding. De har verk-
ligen fått till allt – riktigt 
svenskt. Av oss får hela 
showen ett riktigt bra be-
tyg, säger Ramona Hälje-
stig.

Catarina Johansson
catarina.johansson@smalanningen.se

 

Vintershowen av musikallinjen   gick hem

Under Fotbolls-VM rådde blågula kläder överallt och även publiken kom tillbaka i tiden och hängde med i hejaramsorna.  Foto: Catarina Johansson

I väntan på att showen skulle börja tog Emil och Linnea 
Höök en fika. 

Neeeej, inte nu igen... Männens iver över att grillsäsongen 
har börjat är inte alltid populär hos den andra hälften.

amanda Levin – snart är det dags att inta scenen.

Bakom kulisserna medans folkets strömmar till är det 
mycket som ska fixas, en av dem som för sig i ordning är 
Alice Havrell.

Hedda Norén berättar om sammanhållningen i gruppen 
och alla är överens om att fortsätta att hålla kontakten 
efter skolans slut.

”Att jobba tillsammans med mindre sa-
ker gör att man blir varmare i kläderna och 
formas till en stark grupp. Nu är vi nog rätt 
självgående.”

 Carl-ruben
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Stort pådrag vid 
villabrand i Gräsholma
MARKARYD Ett stort 
pådrag kallades ut till 
en villabrand i Gräshol-
ma på söndagsefter-
middagen.  
Klockan var strax efter 14 
på söndagen när SOS fick 
larm om en brand i en villa 
i Gräsholma mellan Mar-
karyd och Strömsnäsbruk. 

– När jag kom fram hade
vi inga synliga lågor. Äga-
ren hade släckt själv med 
en handbrandsläckare. 
Men sedan blossade det 
upp igen, säger Michael Jo-
hansson, räddningstjäns-
tens insatsledare. 

Enligt honom har bran-
den startat i köket. 

– Det är vid en induk-
tionshäll, vedspis och 
kopplingsdosa som bran-
den startat. Vi vet inte om 
det var ett elfel, eller om 

det är något som legat 
emellan som fattat eld, sä-
ger Michael Johansson.

Ingen skadades vid hän-
delsen. 

Två personer befann sig 

i bostaden när det började 
brinna, men tog sig ut på 
egen hand.  

Rebekka Ojensa
rebekka.ojensa@hallmedia.se

Ett stort pådrag kallades ut till en villabrand i Gräsholma 
på söndagseftermiddagen.  Foto: Catarina Johansson

MARKARYD Det be-
hövs en cykelväg från 
Skånegränsen till Mar-
karyd, längs gamla E4, 
anser en person som 
kontaktat Markaryds 
kommun. 

Men kommunen har is-
tället valt att satsa på en 
gång- och cykelväg från 
Markaryd till Strömsnäs-
bruk och Traryd.

”Undrar om det finns 
planer för cykelväg från 
Skånegränsen till Marka-
ryd? Inte skoj att gå eller 
cykla på gamla E4 då det 
inte finns någon vägren 
där.”

Det skriver en syn-
punktslämnare via ”Säg 
vad du tycker”.

Ett förslag till cykelväg 
söderut mot Örkelljunga 
har Markaryds kommun 

redan undersökt, är beske-
det. Statliga Trafikverket 
har också sänt ut en läns-
transportplan med regio-
nala cykelplaner på remiss 
och Markaryds kommun 
har då haft synpunkter 
på önskade cykelvägar i 
kommunen längs med 
Trafikverkets vägar, under 
de kommande åren.

Ellenor Jacobsen, chef 
för Markaryds kommuns 
gata/va-enhet:

”Den sträckning som 
tjänstemän och politiker 
har velat gå fram med och 
prioritera som cykelvägs-
objekt till Trafikverket är 
gång- cykelväg mellan 
Markaryd och Strömsnäs-
bruk samt vidare till Tra-
ryd. Ingen cykelväg anses 
viktigare än denna. Både 
för turism och arbetspend-
ling.”

Ellenor Jacobsen kon-

staterar att Markaryds 
kommun inte har något 
”ensamt mandat” att ta 
beslut om cykelvägar där 
Trafikverket är väghållare.

Leif Lundström
leif.lundstrom@smalanningen.se

MARKARYD Teslas 
laddstolpar och Små-
ländska Bränslens bio-
gasmack etableras nu 
i Markaryd. Markaryds 
kommuns förhoppning 
är dessutom att det 
ska komma en vätgas-
anläggning i Markaryd i 
framtiden.
På Ulvaryds industriområ-
de i Markaryd, nära E4 och 
väg 117, finns nu ett antal 
laddstolpar för Teslabilar. 
Den amerikanska biltill-
verkaren kör sina bilar 
med el och laddstolparna 
på Ulvaryds Industriom-
råde kan bara användas av 
de som kör just Tesla.

– Det är bara för Tesla-
bilar. De måste ju ha ett 
sådant system över hela 
landet, säger Bengt Göran 
Söderlind som är närings-

livschef i Markaryds kom-
mun.

Laddstolpar för andra 
elbilar finns numera både 
inne i Markaryds samhälle 
och i Strömsnäsbruk.

Småländskt bränsle
Vid Teslas anläggning med 
laddstolpar, berättar Bengt 
Göran Söderlind, är man 
också på gång med en bio-
gasmack. Biogasmacken 
ligger ett småländskt fö-
retag bakom.

– Företaget Småländska
Bränslen har ansökt om 
bygglovet och tanken är 
att macken ska byggas på 
Ulvarydsområdet intill 
E4:an. Planen är att an-
läggningen dels ska bestå 
av en biogasmack och dels 
en laddstation där upp till 
20 bilar ska kunna laddas 
samtidigt.

Småländska Bränslen 

säljer idag biogas, från eg-
na mackar i Växjö, Alvesta 
och Ljungby. Snart blir det 
alltså också försäljning i 
Markaryd.

Är förhoppning
Det finns även andra för-
slag i Markaryds kommun 
när det gäller framtida sätt 
att driva fordon på, vilket 
Smålänningen tidigare be-
rättat om.

– Och så är förhoppning-
en att det även blir vätgas 
i Markaryd i framtiden, sä-
ger Bengt Göran Söderlind.

Vätgas är något som dis-
kuteras en del i Markaryds 
kommun just nu. Pådri-
vande lokalt för detta är 
Markaryds Rotaryklubb 
och i höstas hölls ett vät-
gasseminarium i Marka-
ryds Kulturhus.

Leif Lundström
leif.lundstrom@smalanningen.se

Laddstolpar och biogas på gång

Önskemål om cykelväg längs E4

Vintershowen av musikallinjen   gick hem

Under Fotbolls-VM rådde blågula kläder överallt och även publiken kom tillbaka i tiden och hängde med i hejaramsorna. Foto: Catarina Johansson

Hela showen fick högt betyg.

Jakob Henriksson fixar sminket i logen.

Markaryds kommunfullmäktige 
2020-01-27 är inställt pga för 
få ärenden. Nästa fullmäktige är 
måndagen den 24:e februari.

Samuel Wombell  
Kommunfullmäktiges 
ordförande 
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