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Majbritt visade varierat utbud av sina verk
Markaryd Trettio-
talet trogna konst- 
besökare fick i helgen 
möjlighet att åter 
igen stifta bekant-
skap med Majbritt 
Pehrson från Älmhult 
på Markaryds kultur-
hus.
Det är tredje gången som 
Majbritt Pehrsson stäl-
ler ut sina verk genom 
konstföreningen. 

RosMarie J Neckö be-
rättar att konstbesökarna 
möttes av ett varierat ut-
bud av hennes verk. 

– En del motiv var be-
kanta från tidigare ut-
ställningar hos förening-
en, men hon presente-
rade även nya stilar och 
gav exempel på mer ab-
strakta motiv och en del 
med en sakral stämning. 

Majbritt bor i Älmhult 
men sin ateljé och ut-
ställningslokal har hon i 
Baskemölla på Österlen 
och berättar själv att det 
är där som hon hämtar 
inspiration. Hennes am-
bition är att till betrak-
taren förmedla något av 
vad hon själv känslomäs-
sigt har upplevt. Naturen 
ger henne mycket inspi-
ration och kraft och den 
försöker hon möta med 
ödmjukhet och respekt. 

Hon strävar efter att 
färg och form, i en po-
etisk framtoning, skall 
göra hennes upplevelser, 
idéer och visioner syn-
liga. 

– Majbritts bilder ger en 
lisa för själen. De skapar 
ett utrymme för lugn och 
harmoni. Det anser hon 
behövs i dagens kaotiska 
värld, säger RosMarie J 
Neckö.

– Detta är Sydvästra
Smålands Konstfören-
ings tredje utställning för 
i år och den pågår mellan 
den 17 – 30 september.
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Så röstade Markaryd 
i kyrkofullmäktigevalet
Ett högre valdeltagan-
de var det i kyrkofull-
mäktigevalet i både 
Traryd-Hinneryds pas-
torat och i Markaryds 
församling. Men det 
är fortsatt svårt att få 
tag i personer som vill 
engagera sig i Svenska 
kyrkan.

Traryd-Hinneryds 
pastorat:
Valdeltagandet ökade från 
15,14 till 18,08 procent. 372 
av 2.058 röstberättigade 
röstade. 21 ogiltiga röster.

Enda deltagande nomi-
neringsgrupp var Sam-
lingslista i Traryd-Hin-
neryds pastorat, som tog 
alla 19 mandaten i kyrko-
fullmäktige.

Samlingslistan deltog 
ej i förra kyrkofullmäkti-
gevalet, då Centerpartiet 
hade 12 av mandaten och 
Frimodig kyrka 7. Ingen av 
de nomineringsgrupperna 
deltog i år.

Liten tillgång
Vad är anledningen till 
att det bara finns en enda 
nomineringsgrupp i pas-
toratet?

– Det är så att det är svårt 
att få tag i frivilliga, säger 
Anders Segemalm som är 
församlingsrådets ordfö-
rande i Traryd.

Två nomineringsgrup-
per har därför blivit en. 
Men vill man rösta på en 
politiker som man vet re-
presenterar ett visst parti, 
förklarar Segemalm, så 
kan man alltid kryssa den-
na person.

– Men vi hade ju ett hö-
gre deltagande i år och det 
var ju positivt, säger An-
ders Segemalm.

Torsten Johansson, som 
är kyrkorådets ordförande 
i Traryd-Hinneryds pasto-
rat, bekräftar att det har 
varit svårt att hitta folk 
som vill engagera sig i kyr-
kan och i kyrkopolitiken. 
Därav den enda nomine-
ringsgruppen.

– Man gör så i rätt många 
församlingar i landet. De 
gör likadant i Markaryds 
kyrka, berättar Torsten Jo-
hansson. 

– Det har varit ett högt
valdeltagande i år för att 
vara ett kyrkoval, konsta-
terar Torsten Johansson.

Markaryds församling 
I Markaryds församling 
ökade valdeltagandet från 
11,66 till 14,67 procent. 535 
av 3.647 röstberättigade 
röstade. 23 ogiltiga röster.

Enda deltagande nomi-
neringsgrupp var Aktiv 
kyrka i Markaryds för-
samling, som tog alla 15 
mandaten i kyrkofullmäk-
tige.

I Markaryds församling 
är det inte första gången 
som man endast har en 
nomineringsgrupp i valet.
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Ska byta tak på Traryds skola
Traryd Tak på Tra-
ryds skolas huvud-
byggnad kommer att 
bytas till våren. Kom-
munstyrelsen har nyli-
gen beslutat om om-
fördelning av pengar.

Traryds skola har under 
en tid haft problem med 
läckage i yttertaket. Det 
har resulterat i fuktskador.

Förra året byttes belägg-
ningen på den ena halvan 
av sadeltaket, den sida som 
vetter ut mot skolgården. 

Till våren, nästa år, är det 
dags för den andra sidan, 
som vetter ut mot vägen.

Den beräknade kostna-
den för det arbete som ska 
göras är 455 000 kronor.

Enligt ett beslut i Marka-
ryds kommunstyrelse ska 
pengar omfördelas från 
två andra projekt för att fi-
nansiera takbytet. Dessa är 
”byte av tak Ekliden” och 
”byte yttertak kulturhus”.
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