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SPF kritiserar  kommunen
Germundsson lovar att snabbutreda frågan om fria halkskydd
Markaryds koM-
Mun Kommunalrå-
det Bengt Germunds-
son lovar att snabbut-
reda frågan om fria 
halkskydd i Markaryd. 
Detta sedan SPF:s 
ordförande kritise-
rat kommunen för att 
säga nej till sådana 
halkskydd.
Nyligen gick ordföranden i 
SPF Seniorerna i Markaryd, 
Lennart Karlsson, ut och 
kritiserade kommunled-
ningen i Markaryd för att 
den inte tar tag i frågan om 
hala trottoarer och parke-
ringsplatser. Karlsson vitt-
nade då själv om hur halt 
det kan vara, vintertid, på 
vissa platser inne i sam-
hället.

– Självklart ska vi ut-
reda frågan om fria halk-
skydd till pensionärerna. 
Jag kommer att begära 
en snabbutredning så att 

vi kan behandla ärendet 
redan på nästa samman-
träde med kommunsty-
relsens arbetsutskott den 
18 december, säger kom-
munstyrelsens ordföran-
de, Bengt Germundsson 
(KD) i ett pressmedde-
lande.

Utreda snabbt
Bengt Germundsson kon-
staterar att frågan om 
fria halkskydd tycks vara 
väldigt angelägen för pen-
sionärsföreningarna och 
att det därför är viktigt att 
kommunen gör en snabb 
och heltäckande utred-
ning för att komma fram 
till ett beslut.

Det handlar också om 
fallolyckor i hemmen.

– I artikeln kritiserar
Lennart Karlsson även 
politikerna för att inte ha 
tagit tag i frågan om fö-
rebyggande insatser mot 
fallolyckor i de äldres hem. 

Germundsson anser att 

det är anmärkningsvärt 
att Lennart Karlsson inte 
känner till den kostnads-
fria tjänsten Fixar-Maja, 
som sedan flera år finns i 
Markaryds kommun.

Enklare sysslor
Bengt Germundsson på-
pekar att en av Fixar-Ma-
jas viktigaste uppgifter 
är att hjälpa äldre män-
niskor, ålderspensionärer 
och personer med funk-
tionsnedsättning. Detta 
med enklare sysslor i 
hemmet och ge tips och 
råd om säkerhet i hem-
met för att förebygga fall-
olyckor.

Germundsson berättar 
att han själv var med när 
Fixar-Maja informerade 
om detta på SPF:s med-
lemsmöte för ett par år 
sedan.
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Frågan om fria halkskydd för äldre ska snabbutredas i 
Markaryds kommun. Foto: Claudio BresCiani / tt

Pris till klassisk musik i Markaryd
norra HagHult/
Växjö Musik i Taga-
borg, med tonsätta-
ren Tobias Broström 
i spetsen, har fått ett 
av Region Kronobergs 
kulturpris. Musik i 
Tagaborg har bred-
dat kulturlivet i Mar-
karyd, skriver Region 
Kronoberg i sin moti-
vering.

Region Kronobergs kul-
turpris 2017 delades ut i 
samband med regionfull-
mäktiges sammanträde 
på onsdagen.

– Det är så klart gläd-
jande att vi uppmärksam-
mas. Att det finns ett in-
tresse redan efter första 
säsongen, säger Tobias 
Broström.

Tobias Broström driver 
Musik i Tagaborg tillsam-
mans med sin fru, Magda-
lena Prahl Broström, och 
hans föräldrar, Rune och 
Ingegerd Broström. Det är 
därför inte enbart Tobias 
Broström som har fått pri-
set.

– Priset går till vår fören-
ing och då i förlängningen 
till föreningens medlem-
mar, förklarar han.

Musikalisk karta
Tobias Broström bor och 
arbetar idag i Malmö 
men han har sina röt-
ter i Norra Haghult, i 
Markaryds kommun, där 
han också har sitt som-
marboende.

Det exakta benäm-
ningen på utmärkelsen 

är ”Kreativ entreprenör 
inom kulturområdet”. Mo-
tiveringen lyder: ”Musik 
i Tagaborg är ett sagolikt 
musikprojekt som breddat 
kulturlivet och satt Mar-

karyd på den musikaliska 
kartan”. 

Priset består av ett 
konstverk eller konsthant-
verk, som pristagaren själv 
får välja och som har ett 

värde på 10 000 kronor. To-
bias Broström berättar att 
prispengarna kan komma 
att gå till konst att sätta 
upp i konsertbyggnaden.

Inte spikat
Sommaren 2017 var den 
första säsongen för Musik 
i Tagaborg. Flera välkända 
musiker på det klassiska 
området spelade då i den 
lada i Norra Haghult som 
Tobias Broström gjort om 
till konsertbyggnad.

Redan nu planeras nästa 

säsong och sommar i Nor-
ra Haghult.

– Det är väl inte riktigt
spikat än. Men det kom-
mer att presenteras på vår 
hemsida i början av nästa 
år.

Musik i Tagaborg med-
finansieras av EU:s lands-
bygdsfond, genom ett 
projektbidrag från Leader 
Linné Småland. 
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tobias Broström sommaren 2016, då han arbetade med att göra om ladan i Norra Haghult till en konsertbyggnad. 
Foto: leiF lundström

Julbridge 
i Markaryd
Markaryd Första deltäv-
lingen av två i Markaryds 
julbridge avgjordes med 
13 par den 4 december. 
Medel blev 130 och resul-
tatet för de

bättre blev så här. Men 
än är det långtifrån av-
gjort. Taktiska omdispo-
sitioner är att vänta inför 
nästa omgång.

1 Kjell Winbladh/Stefan 
Olsson 163,6

2 Bertil Bäckman/Ricky 
Bondesson 163,2

3 Gullevi Henling/Ruth 
Dahlström 146,3

4 Sven Pettersson/Len-
nart Winkvist 135

5 Åke Jalmgård/Mona 
Jalmgård 131,7

SPF Seniorerna 
i Markaryd har 
ätit julbord 
Markaryd Fredagen den 
1 december ordnade SPF 
Seniorerna i Markaryd sitt 
traditionella, hemlagade 
julbord där 150 medlem-
mar deltog.

Ordförande Lennart 
Karlsson hälsade alla 
hjärtligt välkomna och 
därefter var det dags att ta 
för sig av det stora hemla-
gade julbordet. Alla lät sig 
väl smaka och köksperso-
nalen hade fullt upp med 
att se till att faten inte 
blev tomma. Måltiden 
avslutades med Ris á La 
Malta, kaffe och peppar-
kaka. Maten blev mycket 
uppskattad och alla var 
mätta och nöjda. 

Den här gången var 
det Johnny Eliasson som 
stod för underhållningen 
med sång och musik. Han 
framförde många kända 
och stämningsfulla jul-
melodier.

Ordföranden informe-
rade om att det fortfa-
rande finns platser kvar 
på resan till Dresden till 
våren. Han berättade 
också om Språkcaféet som 
anordnas i Gula Huset av 
SPF Seniorerna. Det har 
varit mycket välbesökt 
och populärt bland de ny-
anlända flyktingarna. Den 
13 december firas Lucia i 
Gula Huset med barn från 
förskolan Hoppetossan. 
Denna aktivitet börjar 
klockan 13.00. Föreningen 
bjuder på fika. 

Mötet avslutades med 
att motionsledarna, 
cirkelledarna samt fest-
kommittén och alla som 
hjälpt till med julbordet 
tackades med blommor. 
Även ordförande Lennart 
Karlsson med hustru 
Anna hyllades med blom-
mor som tack för sitt 
stora engagemang i fören-
ingen.

Senaste nytt 
i mobilen

 www.smalanningen.se

”Det är så klart glädjande att vi uppmärk-
sammas. Att det finns ett intresse redan 
efter första säsongen.”

Tobias brosTröm




