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Stöld av däck 
och fälgar
Markaryd En person 
i Markaryd blev i förra 
veckan bestulen på sina 
däck och fälgar.

Natten mellan onsdag 
och torsdag bröts sig 
någon eller några sig in i 
en carport på Junigatan i 
Markaryd. 

Hur gärningsmännen 
bröts sig in är ännu oklart 
men de kom över ägarens 
däck och fälgar.

Kapellskärning 
på rastplats
Traryd Medan chauf-
fören låg och sov passade 
några på att genomsöka 
lastbilen. Tjuvarna skar 
upp kapellet för att se vad 
lasten innehöll. Därefter 
ska de ha öppnat bak-
dörrarna och skurit upp 
kartongerna som fanns i 
trailern.

Chauffören upptäckte 
det först när han vaknade 
och händelsen ska ha in-
träffat någon gång under 
natten mellan onsdagen 
och torsdagen. 

Vad tjuvarna kom över 
är ännu oklart på grund 
av att chauffören inte vis-
ste vad lasten innehöll.

Inbrott i butik
STröMSnäSbruk  Un-
der förra veckan skedde 
ett inbrott i en butik på 
Lagastigsgatan i Ströms-
näsbruk. Inbrottstjuvarna 
tog sig in i butiken genom 
att krossa en ruta och de 
hade kommit över ett fler-
tal saker från butiken. 

Vad som är stulet är 
ännu inte anmält. 

Markaryd KCM 
vann återigen B-fi-
nalen i Juridik-SM på 
Stockholms universi-
tet. På fredagen fira-
des det på skolan. 

Återigen stod KCM-
eleverna som segrare i B-
finalen i Juridik-SM, eller 
Skol-SM i juridik. Platsen 
var Stockholms universi-
tet och det var inte första 
gången som Kunskapscen-
trum Markaryd vann den-
na final. Förra året blev det 
samma goda resultat.

Hur gick tävlingen till?
– Vi blev tilldelade ett fall i 
januari ungefär. Sedan har 
vi fått sätta oss in i olika 
roller, berättar Elin Svens-
son som tillsammans med 
Nora Johannesson med 
flera firade segern på fre-
dagsförmiddagen.

En roll var målsägande, 
en annan var advokat . Yt-
terligare exempel på roll 
i rättegångsspelet var att 
spela vittne. 

– Och så fungerade det
som en vanlig rättegång, 
där vi då mötte motstån-
daren.

Mötte Växjöskola
Tävlingsrättegången 
handlade om ett virkes-
köp som parterna inte var 
överens om och som slu-
tade i en stämning.

– Vi hade ingått ett avtal
som hade gjorts fel, säger 
Nora Johannesson.

Det var ett riktigt krång-
ligt fall med bevisning 

som hade kommit bort. 
KCM-eleverna ville då 
häva avtalet men det ville 
förstås inte motståndarsi-
dan, som bestod av tredje-
årselever från en gymna-
sieskola i Växjö.

Det blev ett mycket rea-
listisk rättegångsspel, där 
det alltså fanns domare, 
åklagare, advokater och 
vittnen inblandade.

– Det är i rättssalen på
Stockholms universitet.

Där brukar juridikstu-
denterna i Stockholm ha 

sina praktiska övningar.
Men förutsättningarna 

var olika för de olika lagen. 
KCM-laget hade värst ut-
gångsläge men vann ändå, 
då de kunde argumentera 
för sin sak på ett bättre 
sätt. I rättegångsfallet ha-
de nämligen den part som 
KCM-laget spelade, gjort 
det mesta fel redan från 
början. 

Mer betydande
Nora Johannesson och 
Elin Svensson går båda på 

ekonomiprogrammet med 
inriktning på juridik. 

– Det var därför det var
extra kul. För vi har läst ju-
ridik i tre år nu. Så då kän-
des det lite mer betydande, 
säger Elin Svensson.

Som lärare i juridik har 
de Julius Sjödahl, som nu 
återigen fått ett kvitto på 
att lärdomarna har fastnat 
hos sina elever.

De hade fått förbereda 
sig med ett manus, om till 
exempel vilka argument 
de skulle föra fram. Men 

under själva spelet fick de 
ändra på vissa saker efter 
hand, i takt med att mot-
ståndarna kom med sina 
argument.

– Det blev väldigt impro-
viserat fast att vi trodde att 
vi visste allt vad vi skulle 
säga, förklarar Nora Johan-
nesson.

Det krävdes helt enkelt 
att man kunde svara på 
oförberedda frågor. 

Leif Lundström
0433-527503

leif.lundstrom@smalanningen.se

nora Johannesson och Elin Svensson berättar om hur finalen i Juridik-SM gick till. Foto: LeiF Lundström

Vann juridikfinalen igen
Kunskapscentrum Markaryd segrade i skol-SM

Chadia Ange håller vårtal - ny styrka och nytt liv
Markaryd koM-
Mun Det är dags för 
den kära traditionen 
valborgsmässofiran-
de och som sig bör blir 
det tal. En av talarna 
är Chadia Ange, stude-
rande från Strömsnäs-
bruk. Platsen där hon 
håller vårtalet är Sjö-
torpet i Markaryd.

Chadia Ange tvekade inte 
länge när hon fick förfrå-
gan om att hålla tal under 
valborgsmässoafton, hon 
är van vid att stå på scen.

– Det är spännande, sä-
ger Chadia.

Chadia Ange är 19 år och 
studerar sitt andra år på 
naturprogrammet på KCM 
i Markaryd. Men själv bor 
hon i Strömsnäsbruk.

Någon nervositet känns 
inte av då Chadia berättar 
om sig själv och om talet 
hon kommer att hålla.

– Jag tycker om att be-
finna mig i offentliga 
sammanhang och är nog 
en ganska glad tjej som 

tycker om att träffa män-
niskor.

Sjunger med syskon
Att hon förutom att vara 
talför så är hon väldigt 
musikalisk, det vet alla 
dem som någon gång har 
hört henne sjunga tillsam-
mans med sina syskon.

– Vi är fem syskon där
fyra av oss sjunger, spelar 
och har den egna gruppen 
The Sibblings.

– Talet jag kommer att
hålla handlar om just vå-
ren och vad den betyder 
för mig. Våren är ju tiden 
då allt verkligen föds på 
nytt. Ny styrka – nytt liv, 
som blommorna, förklarar 
Chadia.

Musikalisk och tycker 
om människor, vem är 
du annars?

Chadia skrattar, att be-
skriva sig själv är inte helt 
enkelt eller bekvämt.

– Jag är nog ganska mål-
medveten.

Så vad är dina planer 
och mål i framtiden?
– När jag studerat klart på
KCM så vill jag plugga vi-

dare till sjuksköterska. Må-
let i mina studier är att en 
dag arbeta som barnmor-
ska. Gärna som frilans runt 
om i världen då jag vet att 
just barnmorskor behövs 
överallt.

Men nu har Chadia fullt 
fokus på Valborgsmässo-
afton då hon beger sig till 
Sjötorpet i Markaryd för 
att fira in våren ihop med 
besökarna där.

Förutom att Chadia Ange 
talar så är Markaryds kyr-
kokör på plats, sången 
framförs av Albin Brink 
och David af Klinteberg. 
Arrangörer är Kultur och 
fritid, Markaryds kom-
mun.

Vårtalare vid vandrings-
leden i Örnafälla är Bengt-
Göran Söderlind. Sången 
står Fagrahultakören för 
och de som arrangerat det 
valborgsmässofirandet är 
Örnafälla byalag.

I hembygdsparken i 
Strömsnäsbruk är det Ros-
Marie J Neckö, sången fram-
förs av Marie och Leif och 
arrangörer är Strömsnäs-
bruks hembygdsförening.

Valborgsmässoafton blir 
det också i Traryds hem-
bygdspark. Där vårtalar 
Lars Gahlin och Mats- 
Ola Pålsson. Här sjunger 
pastoratets kyrkokör och 
detta arrangeras av Trahe-

ryds hembygdsförening.
Den som beger sig till 

Hinneryd för att fira in 
våren kan se Ansgars fack-
eltåg samt fyrvekerier, 
Hinneryds kyrkokör står 
för sången och vårtalar 

för komminister Martin 
Bengtsson. Arrangörerna 
är Centerpartiet.

Catarina Johansson
0372-69212

catarina.johansson@smalanningen.se

Chadia ange är van vid att stå på scen, men då sjunger hon ihop med syskonen i gruppen 
The Sibbling. Nu kommer hon att hålla det traditionsenliga vårtalet i Sjötorpet i Markaryd.
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