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Markaryds  
koMMun Markaryds 
Kulturskola är utspridd 
på flera olika platser 
i kommunen och det 
satsas nu stort, bland 
annat på blåsinstru-
ment. Önskemålet är 
en mer fast samlings-
punkt i Markaryd men 
under tiden får man 
”trolla med knäna” när 
det gäller lokaler.

Kulturskolan i Markaryds 
kommun fick nyligen flyt-
ta ut från P-huset på Kun-
skapscentrum Markaryds 
område. 

– Ja, vi fick flytta ut där-
ifrån. Men fritidsgården 
är kvar, säger musikledare 
Lars ”Lasse på backen” 
Nilsson.

– Du kan väl berätta lite 
om hur vi trollat med lo-
kalerna, säger han och 
vänder sig till ungdoms-
samordnaren i Markaryds 
kommun, Arne Lindman.

Markaryds Kulturskola 
består idag av bland an-
nat dans. Arne Lindman 
förklarar att det blivit en 
stor rusch när det gäller 
dansdelen.

– Det bara rasade in an-
mälningar, säger han.

Ingen fast punkt
Fyra dansgrupper körs 
just nu under Julia Chris-
tofferssons ledning i Mar-
karyd. Men ytterligare en 
danspedagog har fått an-
ställas för att klara beho-
vet och som fick ta hand 
om tre grupper till. 

– Vi fick låna in lokaler 
på folkhögskolan. Så där 
kör vi en kväll i veckan. 
De andra kör vi dels nere 
på fritidsgården (Over-
ground) men så kör vi en 
grupp inne i Hunehallen 
med, säger Arne Lindman.

I Strömsnäsbruk hand-
lar det om ”gamla kom-
vux”. Där håller även mu-
sikskolan till i den norra 
delen av kommunen.

– Där har vi en bra lokal 
som vi städat upp och gjort 
inredning och skaffat spe-
gelväggar, säger Lars Nils-
son.

När det gäller dansen 
har man alltså just nu två 
lärare och fyra lokaler. Och 
verksamheten är ganska 
utspridd.

– Ja, det är det så länge 
vi inte har en fast punkt, 
säger Lars Nilsson.

Nilsson menar att Kul-
turskolan måste skynda 
långsamt. Men, framhål-
ler han, ökar antalet elev-
er i kulturskolan så måste 

trycket också ökas på kom-
munledningen. 

Lyfta på hatten
Som Smålänningen berät-
tat  tidigare så har Socialde-
mokraterna föreslagit att 
man ska köpa in en bygg-
nad i Markaryd, där kom-
munen kan samla sin ung-
domsverksamhet, som mu-
sikskola och kulturskola.

– Men det har vi ingen 
nytta av nu. Nu måste vi 
trolla med knäna. Men den 
dagen som de har färdigt 
något konkret så är det ju 
bara att lyfta på hatten och 
tacka och buga, säger Lars 
Nilsson.

Trots bristen på lokaler 
så är ambitionen att Kul-
turskolan ska utöka sin 
verksamhet. Alla ungdo-
mar ska få möjligheten 
att till exempel lära sig ett 
musikinstrument, spela i 

grupper och att dansa. 
– Och vi har ju filmlära-

ren också. Han befinner 
sig under KCM:s matsal. 
Där har vi fixat ett rum 
till honom. Och så har vi 
ett rum uppe i Strömsnäs 
till honom, då han ska ta 
Strömsnäseleverna, för-
klarar Lars Nilsson.

Det är en filmpedagog 
från Halmstad som har 
anställts. 

Förutom musik, dans 
och film, så ska det även 
bedrivas konstnärlig verk-
samhet inom Markaryds 
Kulturskola. 

– Den har väl inte riktigt 
kommit igång men vi har 
ju lite smått konstnärlig 
verksamhet. Det är inte så 
att vi har fasta kurser men 
lite lös verksamhet, säger 
Arne Lindman.

Detta finns nu i kera-
miksalen, bredvid fritids-
gården Overground. Men 
konstnärlig verksamhet, 
i olika tekniker, kommer 
nu att köras på sportlovet, 
under vecka 8.

Anställde saxofonist
Inom musikskoledelen så 
ska ”blåset” utökas. Det 
går ut på få en del av Mar-

karyds kommuns tred-
jeklassare att inte bara 
spela blockflöjt, utan att 
fortsätta med andra slags 
blåsinstrument också. För 
detta har kommunen an-
ställt saxofonisten Tomas 
Jonsson som undervisar i 
träblåsinstrument.

– Jag är ju fostrad i den 
här kommunens musik-
skola en gång i tiden. Vi 
hade ju en fantastisk verk-
samhet med blåsorkester, 
storband och småensem-
bler, säger Tomas Jonsson 
som idag är bosatt utanför 
Helsingborg. 

De senaste åren har det, 
förklarar han, varit en 
dipp när det gäller blåsin-
strument. Detta ska jobbas 
upp igen med hjälp av To-
mas Jonsson, som också är 
verksam på de större sce-
nerna med kända artister 
som Tomas Ledin.

– Jag har undervisat 
sedan 1998. Och jag har 
jobbat mycket på frilans-
sidan. Spelat mycket som 
musiker och gör det fort-
farande, berättar Tomas 
Jonsson.

Tanken är att ta vara på 
”blockflöjtskulturen” och 
på de barn som sedan vill 

fortsätta med andra in-
strument. Det är väl beprö-
vad metod i Sverige som 
håller fortfarande, menar 
Jonsson.

– Man börjar med ett in-
strument som är ganska 
lätthanterligt så att man 
får känna att man kan spe-
la och få det att låta. Det 
blir den här gemenskapen 
med att spela med andra 
och att spela i grupp.

Tomas Jonsson har tidi-
gare arbetat på olika kul-
turskolor och på musik-
gymnasier. Bland annat 
förbereder han en konser-
tresa så att intresserade 
ungdomarna från Marka-
ryds kommun kan få se 
Tomas Ledin på scen.

Till Polen
Hur ser planerna ut nu för 
kulturskolan de närmaste 
åren? Målet är att bli stör-
re, men det handlar då om 
pengar och om tillgängliga 
lokaler. Dessa utmaningar 
får dock inte sätta hinder 
i vägen.

– Det känns som att vi 
har medvid. Eleverna är 
positiva och tycker att 
det är roligt. Vi har flera 
orkestrar igång. Vi har en 

Polenkonsert som vi ska 
göra i sommar, samman-
fattar Lars Nilsson.

Ungdomar från Mar-
karyd kommer vid mid-
sommartid att åka ner till 
vänorten Bytów och ska 
där uppträda på en stor 
festival. Flera musikupp-
visningar är också på gång 
på hemmaplan. Prova på 
dagar för nya elever kom-

Kulturskolan växer men är   utspridd
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Bandet ”Bandet” möts på onsdagskvällen i Gula huset. 

”Nu måste vi trolla med knäna. Men den 
dagen som de har färdigt något konkret så 
är det ju bara att lyfta på hatten och tacka 
och buga.”

 Lars NiLssoN om SociaLdemoKraTerNaS förSLaG aTT Köpa  
iN eN byGGNad där KommuNeN KaN SamLa verKSamheTeN
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Kulturskolan växer men är   utspridd

Arne Lindman, Lars ”Lasse på backen” Nilsson och Tomas Jonsson river av en låt på Kulturhusets scen. Foto: LeiF Lundström

mer att arrangeras och så 
ska årets vårmarknad bli 
ett tillfälle att visa upp 
kulturskolans verksamhet. 

Och på onsdagskvällen 
skulle ett nytt band bildas 
i Gula huset i Markaryd. 
Arbetsnamnet på det nya 
bandet var ”Bandet”, som 
blir en slags fortsättning 
på den tidigare ”Tomteor-
kestern”.

Omkring 250 elever går 
just nu i Markaryds Kul-
turskola. Räknar man även 
in de i årskurs 3 som spelar 
blockföljt så kommer man 
upp i minst 300 elever.

Leif Lundström
0433-527503

leif.lundstrom@smalanningen.se

Populärt med halkskydd
MArkAryd Det nya 
systemet med utdel-
ning av halkskydd till 
äldre personer i Marka- 
ryds kommun, har  
slagit väl ut. Det säger 
ordföranden för SPF 
Seniorerna i Markaryd.
– Halkskydden har blivit 
otroligt populärt, säger 
Lennart Karlsson som är 
ordförande i SPF Senio-
rerna.

På fredagen befann sig 
Karlsson i Germundsgår-
den i Markaryd.

Halkskydden, eller brod-
darna, började delas ut 
nyligen. Det är butiken 
Team Sportia i Markaryd 
som sköter den praktiska 
utdelningen men det ”går 
genom” pensionärsfören-
ingarna.

– Vi har ju fått anslag 
från kommunen. Både SPF 
och PRO har fått anslag. Så 
vi ska betala halkskydden, 
så att det går genom oss, 
förklarar Lennart Karls-
son.

Sedan ska det redovisas 
till Markaryds kommun.

Rätt typ
Det har varit en viss dis-
kussion inom pensionärs-
kretsar om vilken slags 
broddar som skulle inkö-
pas.

– Det har varit de som 
velat ha de halkskydd som 
är som sandpapper under. 
Och de tittade vi på först, 
säger Lennart Karlsson.

Men leverantören an-

såg inte detta var någon 
bra idé, för att detta slags 
halkskydd inte höll sär-
skilt bra. I stället, berättar 
Lennart Karlsson, valdes 
ett halkskydd som täcker 
hela foten, med ett mju-
kare gummi.

– Så att det inte ska vara 
några problem att sätta 
dem på skorna. För då är 
det lättare när man kom-
mer till en affär att plocka 
bort det.

Rätt slags halkskydd har 
alltså köpts in, anser man 
nu inom pensionärsfören-
ingarna i Markaryds kom-
mun. Alla medlemmar 
har dock inte varit nöjda. 
Några klagomål har hörts, 
även om det har varit få.

– Men det är ju inte 
tvunget  att gå och hämta 
om man inte vill ha det, sä-
ger Lennart Karlsson.

Fler utdelningar
Karlsson säger att Team 
Sportia har fått särskilda 
listor över de som är an-
slutna till de båda pen-
sionärsorganisationerna i 
Markaryds kommun, och 
ytterligare en lista för de 
övriga. Sportaffärens re-
presentanter var nyligen 
också på den dagbio, som 
för några dagar sedan vi-
sades i Strömsnäsbruk, 
och delade ut broddar där.

– Och nu är det sagt att 
den 15 mars, vid nästa 
dagbio i Strömsnäs, så ska 

Team Sportia också vara 
där och dela ut, säger Len-
nart Karlsson.

Hur länge det nya sys-
temet med utdelning av 
halkskydd kommer att va-
ra aktuellt, det är inte känt 
ännu. Först och främst gäl-
ler det årets vintersäsong.

– Men jag skulle bli för-
vånad om det inte blev li-
kadant nästa vinter. Men 
det vet jag inget om.

Utdelningen av broddar 
kom dock i precis rätt tid, 
då vintern slog till på all-
var, konstaterar Lennart 
Karlsson.

Leif Lundström
0433-527503

leif.lundstrom@smalanningen.se

Lennart karlsson  är nöjd med de nya halkskydden för de äldre. Foto: LeiF Lundström

Bandet ”Bandet” möts på onsdagskvällen i Gula huset. 

Bridgeresultat
SkåneS FAgerhuLt Trots tek-
niktrassel spelade nio par bridge i 
Skånes Fagerhult den 15 februari 
med medel 81. 

1 Åke Jalmgård/Mona Jalmgård 
97,9, 2 Bertil Lemminge/Maj Lem-
minge 90, 3 Lennart Brannebo/
Bengt Brannebo 88,9, 4 Bertil Bäck-
man/Håkan Käck 84,4, 5 Ingrid Jo-
hansson/Bengt-Ove Johansson 83,3, 
6 Tommy Nilsson/Rune Åremark 
83,3.

Årsmöte med PRO
MArkAryd PRO Markaryd höll 
årsmöte den 12 februari. Ordförande 
Lars Selin kunde hälsa 140 medlem-
mar välkomna. Parentation hölls 
över avlidna medlemmar med att 
tända ett ljus och hålla tyst minut. 
Därefter sjöngs Härlig är jorden.

Till att leda dagens förhandlingar 
valdes Lars Selin. Av verksamhets-
berättelsen framgick att föreningen 
haft ett aktivt år med bland annat 
resor, studiebesök, studiecirklar, 
datakurser och kortspel samt fri-
tidsaktiviteter som boule, bowling, 
vattengympa och motionsdans.

Den ekonomiska rapporten 
tillsammans med verksamhetsbe-
rättelsen lästes upp och godkändes. 
Revisorernas berättelse godkändes 
varpå styrelsen beviljades ansvars-
frihet.

Val av styrelse och funktionärer 
vidtogs. Till kassör omvaldes Inga-

Carin Svensson och till sekreterare 
omvaldes Kjell-Arne Edvardsson. 
Till styrelseledamöter omvaldes 
kenneth Seveborn, Anitha Pohl-
man och nyvaldes Harriet Persson. 
Till ersättare i styrelsen omvaldes 
Lars Jönsson och nyvaldes Cejdi 
Holmberg. Övriga i styrelsen är Lars 
Selin, ordförande, och Gun-Britt 
Qvist, ledamot.

Ordföranden presenterade de 
planerade resorna. Det blir en fyra-
dagars resa till Norge den 13-16 juni 
och en vårresa till Kullabygden med 
Sofiero den 16 maj.

Ordföranden informerade om 
programmet för social samvaro 
samt att kommunen har beviljat 
pensionärsföreningarna bidrag som 
avser halkskydd. Förmånen gäller 
alla invånare 70 år och äldre. Vårens 
program med bio för daglediga 
informerades om och där filmen 

Solsidan visas den 28 februari.
Ordföranden informerade om att 

PRO samorganisation sökt integra-
tionsbidrag för en aktivitet med 
nyanlända. Vision och mål är att 
nyanlända och svenskar ges tillfälle 
att mötas under en resa till Växjö 
med bland annat ishockey. 15 med-
lemmar från PRO åker ihop med 35 
nyanlända.

Ett projekt Håll dig på benen blir 
i Markaryds kulturhus den 19 april. 
På schemat står bland annat IT-
fixartjänst och Fixar-Maja.

Efter fikapaus med kaffe och 
smörgåstårta underhöll Edward C 
Johansson med sång och musik. 
Mötet avslutades med att ordfö-
rande tackade och bjöd in till nästa 
möte den 12 mars, då Jan Andersson 
från PRO riks kommer och pratar 
pensioner.

Drogpåverkad körde medvetet in i fem bilar
StröMSnäSBruk En man i 20-års-
åldern är nu anmäld för drogratt-
fylleri och grov skadegörelse efter 
att mitt på dagen i lördags med-
vetet körde rätt in i en bil. Efter 

det tog han ny sats och körde in i 
nästa på hela fem bilar samman-
lagt. 

Mannen var påverkad och anmäls 
där av också för drograttfylleri.

Vindrutor på tre bilar sönderslagna
StröMSnäSBruk Under natten 
mellan fredagen och lördagen var 
det sammanlagt tre bilar som rå-
kade ut för skadegörelse.

Händelsen inträffade på La-
gastigsgatan i Strömsnäsbruk och 
hela tre bilar fick sina vindrutor 
sönderslagna. 


