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ZARA TALL, VERKSAMHETSCHEF  vid Friskis och svettis är glad för det nya utegymmet vid Haganäs motionsspår men det är svårt för folk att ta sig dit på grund av arbetet med Haganäsleden. 
 FOTO: ÅSA BORGLIN

Vad attraherar med Älmhult
 SIDAN 2

Ny kulturvecka i Markaryd 
 SIDAN 10

Markaryds anhörigsatsning
 SIDAN 6

 SIDAN 4

Väntar på en 
väg till utegym

Trött på att dra vagnen fram och tillbaka?

Vi har öppet året om!

Mellbystrand, Laholm  – 0430-283 57

Vi erbjuder dig en liten 
trivsam familje camping 
nära havet.

Vintersäsong 
25/9-15 – 20/3-16
PRIS: 2 600 :- + EL

Sommarsäsong 
24/3-16 – 4/9-16
PRIS: 9 800 :- + EL

Älmhult Norra Esplanaden 16
Tel 0476-144 44

Alvesta Järnvägsparken 3A
Tel 0472-131 11

Ljungby Kungsgatan 4D
Tel 0372-622 22

Katarina               Ann-Sofie            Anna-LenaCamilla           Annelie          Susanna       Ann-Sofie 

Hos oss väljer du högsta kvalitet 
till lägsta pris!

Ljungby
Kungsgatan 4D

0372-622 22

Alvesta
Järnvägsparken 3A

0472-131 11

 Just nu gratis:
Synundersökning och 

ögontrycksmätning
Värde 400 kr 
Ta med annonsen!

Helt utan köpkrav. Gäller för glasögon
(ej recept och linser).

Passa på!

Tel: 0372-276610 
Öppettider:  Mån-Fre 11-18, Lör 10-14 
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Se alla våra bostäder till salu inne i tidningen! 
Älmhult | Tel: 0476-565 70, lansfast.se/almhult
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MARKARYD. Förra året stod 
konstnären Sven Ljungberg 
i fokus under Konstens och 
kulturens vecka i Marka-
ryd. I år har turen kom-
mit till hans kollega och 
fru Ann Margret Dahlquist-
Ljungberg. Men som vanligt 
står även mycket annat på 
programmet, såsom mim, 
musik och dans.

Konstens och kulturens 
vecka är inne på sitt tredje 
år med sitt breda utbud av 

kulturella evenemang just 
vecka 40.
 Huvudansvarig är Sydväs-
tra Smålands konstfören-
ing med 600 medlemmar 
som samarbetar med kom-
munen, olika bildnings-
förbund och Markaryds 
riksteaterförening. 

– Vi vill ge invånarna en 
bild av hur brett det arbe-
tas med kultur i kommu-
nen, säger Sten Neckö, ini-
tiativtagare till veckan och 
samordnare av alla dess 
kulturaktiviteter.

Det ena ger det andra
– Förhoppningsvis är det all-
tid någon som får upp ögo-
nen för något nytt och de 
återkommande aktiviteter 
får därmed lite ny publik.

Sten Neckö menar att för-
delen att kraftsamla under 
en vecka är att publiken till 
ett visst arrangemang kan 
bli inspirerad att passa på 
att titta på något mer.

Ann-Margret Dahlquist- 
Ljungberg skulle ha fyllt 100 
år i år. Av regionens museum 
för bildkonst, Ljungbergmu-
seet i Ljungby, har man där-
för lånat ett urval av hennes 
grafik som var mycket inrik-
tat på miljö och miljöfrågor. 
Hon var engagerad i både 
kvinnorörelsen och miljörö-

relsen, bland annat genom 
en utställning med bilder av 
oljeskadade fåglar 1978.

Utställningen i Markaryd 
pågår under vardagarna, 
måndag 28 september till 
och med fredag 2 oktober i 
konsthallen på Kulturhuset.

– Ann Margret var också 
författare och illustrerade 
sina egna böcker, säger Sten 
Neckö.

Tisdagen 29 september 
kommer dessutom konst-
historikern Thomas Mill-
roth att hålla en föreläs-
ning om hennes konst och 
konstnärskap.

Filmkultur
Förutom alla lokala fören-
ingar som är involverade i 
veckan och som bjuder på 
allt från dansuppvisning-

ar till en spelmansstämma, 
ingår även biografens ordi-
narie filmer i kulturveckans 
program. 

– Film är en del av kultu-
ren här i Markaryd och vi 
har en fin biosalong som är 
populär.

Ett ”bidrag” till veckan 
från den lokala riksteater-
föreningen är en mimföre-
ställning måndagen 28 sep-

tember som beskrivs som 
en visuell standup. Det är 
ståuppkomikern Lasse Nil-
sen som står för underhåll-
ningen och som utnyttjar 
sina färdigheter i mim, sko-
lad vid en fem års utbild-
ning på legendariska l’ecole 
de mime d’Etienne Decroux 
i Paris.     

En vecka med fokus på kultur 

ann Margret daHlqUist-ljUngbergs självporträtt ”Den döva” från 1960 kommer bland annat att visas i Markaryd. 
Komikern och mimartisten Lasse Nilsen har sin föreställning 28 september.  FOTO: ANNA THORBJÖRNSSON

Åsa BorgLiN
asa.borglin@lokaltidningen.se

0346 - 196 15
www.erlingsresor.se

Cinderellakryssning 
stockholm- Mariehamn

Varje onsdag 595:- 
Avresa från:  

Helsingborg, Ängelholm, 
Åstorp, Örkeljunga, 

Markaryd, Strömsnäsbruk

• Bussresa
• Del i insides 2-bäddshytt
• Viking buffé inkl. dryck
• Frukostbuffé

DJURGÅRDEN HOCKEY
FREDAG 9/10 19:00

RÖGLE BK
LÖRDAG 17/10 18:30

BRYNÄS IF
LÖRDAG 24/10 18:30

FÄRJESTAD BK
TORSDAG 29/10 19:00

HV71
LÖRDAG 31/10 18:30

LINKÖPING HC
LÖRDAG 14/11 18:30

SKELLEFTEÅ AIK
LÖRDAG 19/11 19:00

ÖREBRO HOCKEY
LÖRDAG 24/11 19:00

GAMEDAY
HELA MATCHPROGRAMMET HITTAR DU PÅ VAXJOLAKERS.SE

BUFFÉ PÅ PLAN 2 • RESTAURANG PÅ PLAN 3 • PAKETBILJETT MED MAT PÅ PLAN 4

DIN NÄSTA HOCKEYUYUPPLEVELSE BOKAR DU DIREKT I BILJETTSERVICE ELLER VIA 0470-32 97 00


