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Tåg till Halmstad om fem år
En studie presenteras inom kort av Trafikverket
Markaryd Tåg på
Markarydsbanan, mellan Hässleholm och
Halmstad, kan komma
att börja köras om fem
år.

Inom kort presenterar Trafikverket en åtgärdsstudie
som analyserar förutsättningarna för att bedriva
tågtrafik på sträckan. Det
skriver tidningen Norra
Skåne på onsdagen.
– Den rekommenderade
tidsplanen utifrån Trafikverkets processer är nog
mer realistisk. Det betyder
att tågen kan börja gå i december 2023, säger Skånetrafikens planeringschef,
Johan Gomér, till Norra
Skåne.
Ett antal andra rapporter har tidigare publicerats om att tågtrafiken
ska kunna starta inom
något år eller om några år.
Tidigare har ”Funktions-
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studie Halmstad C, 2016”
från konsultbolaget Sweco, visat att bangården på
Halmstad Central behöver
byggas ut för att man ska
kunna använda sig av fler
tågset. Statliga Trafikverket utreder tågfrågan på
Markarydsbanan tillsammans med Region Skåne,
Region Halland och Region Kronoberg, Skånetrafiken, Hallandstrafiken, och
Länstrafiken Kronoberg.
Detta plus kommunerna
Markaryd, Hässleholm, Laholm och Halmstad. Sedan
ett antal år tillbaka går det

persontrafik mellan Markaryd och Hässleholm. Som
Smålänningen flera gånger
skrivit, så vill det lokala näringslivet och Markaryds
kommun ha persontrafik
även mellan Markaryd och
Halmstad, snarast möjligt.
Anledningen till detta är
den stora arbetsinpendling som sker varje dag till
Markaryd från andra kommuner. De allmänna kommunikationerna mellan
Markaryd och Halmstad
anses inte vara de bästa.
Leif Lundström
leif.lundstrom@smalanningen.se
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Åtal dröjer
för grov
mordbrand

Shine är en målning med mycket fantasi.
Här har konstnären blandat bergstoppar från
Österrike med en bäck från Osby.

Sven-Ingvar Johansson är från Osby men är född och uppvuxen i Göteryd. Nu ställer han ut sin
konst på Kulturhuset i Markaryd i samarbete med Sydvästra Smålands konstförening.

Skrivkramp är en av träskulpturerna som
Sven-Ingvar ställer ut.
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Konstnär som skapar oupptäckta platser
Markaryd Han ställer ut både gammalt
och nytt - efter 20 år är
Sven-Ingvar Johansson, uppvuxen i Göteryd, tillbaka med en utställning på Kulturhuset i Markaryd.
Allt började när sonen
Lukas föddes för 23 år sedan - då åkte motorsågen
fram och konstnären fick
ett nytt redskap att arbeta
med.

– Det är kul att utmana
sig som konstnär, annars
kan man bli trött på det
man gör, säger konstnären
Sven-Ingvar Johansson.
Från början utbildade
sig på konstskolan Forum
i Malmö och blev grafiker.
Men efter det har han vidgat sina konstformer till
att både måla med akryl
och såga fram figurer i trästammar.
Han är kanske mest
känd för sina träskulpturer - i alla fall i tv-rutan.

2013 var han med i programmet Konstkuppen
som SVT producerade.
– Då hjälpte jag konstnären Peter Apelgren att
göra Apan och kaninen
som skulle vara sex meter
höga och stå nere vid vattnet i Osby.
Eftersom figurerna skulle bli så enormt höga fick
Sven-Ingvar utmana sig
än en gång. Nu fick han
byta ut sitt trämaterial och
testa hur det var att såga i
frigolit istället - samtidigt

som han filmades av filmteamet.

Minnen i akryl

Sven-Ingvar ställer ut träskulpturer, målningar i
akryl och grafiska tryck.
I början av karriären, när
sonen var nyfödd, blev det
många teman på barn men
det har sedan gått över till
olika landskapsvyer.
I utställningslokalen på
Kulturhuset kan besökarna i samma verk nu både
skåda specifikt avbildade

platser från de småländska skogarna och fantasimotiv där skogarna blandas med bergstoppar från
Österrike.
– Som konstnär får man
ju göra lite som man vill,
ler han.
Sven-Ingvar förklarar att
det blir något som ingen
sett tidigare - oupptäckta
platser helt enkelt.
Hannah Lundqvist
0372-69 220
hannah.lundqvist@smalanningen.se

StröMSnäSbruk
Det dröjer ytterligare
innan åtal väcks mot
den man i 20-årsåldern
från Strömsnäsbruk
som häktats för grov
mordbrand för attentatet mot muslimska föreningen.
Det var den 15 februari som
ett brinnande föremål kastades in i den syriska föreningens bönelokal i Strömsnäsbruk.Tio personer fanns
i lokalen vid tillfället och
händelsen rubriceras därför som grov mordbrand.
Den 20 februari häktades en
man i 20-årsåldern hemmahörande på orten misstänkt
för gärningen. Åklagaren
Johnny Philipsson behöver
mer tid för att kunna väcka
åtal.
– Jag har begärt förlängning till den 21 mars, säger
han.
Kan du berätta något om
vilken typ av bevisning
som finns mot mannen?
– Nej jag kan inte kommentera det i nuläget.
Johnny Philipsson vill
inte heller kommentera
motivet till dådet.
Kommunalrådet Bengt
Germundsson (KD) besökte
den syriska föreningen efter attentatet och han var
bestört.
– Det som hänt är avskyvärt, sa han till Smålänningen.
Straffet för mordbrand är
minst två års fängelse.
Anna H Lilliequist
anna.lilliequist@smalanningen.se

