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Laddstolpar blockeras
Problemen uppstår vid kommunhuset och stationen
Markaryd Fossildrivna bilar som parkeras framför laddstolparna och blockerar
för elbilsförarna, gör
att Markaryds kommun
måste sätta upp förbudsskyltar.
Problemen gäller både vid kommunhuset
och vid järnvägsstationen.
Att laddningsstolparna för
elbilar blockeras vid järnvägsstationen i Markaryd,
har fått privatpersoner att
kontakta kommunen, via
synpunktshanteringssystemet ”Säg vad du tycker”:
”Hur är det tänkt att
man ska kunna ladda sin
elbil när det parkeras fos-

sildrivna bilar framför
stolparna varje dag?”
I ett annat ”Säg vad du
tycker-meddelande” berättas det att det vid kommunhuset i Markaryd, nyligen stod två fossildrivna
bilar på de båda laddplatserna på besöksparkeringen:
”Vad är kommunens
tankar om detta? Det är ju
tillåtet att parkera sin fossilbil på kommunens laddplatser!”

Inför restriktioner

Ellenor Jacobsen, chef för
Gata/Va-enheten i Markaryds kommun svarar att
kommunen hade hoppats
att fordonsförarna skulle
respektera laddstationernas parkeringsplatser och
bara parkera där om de

har en elbil som ska laddas. Men så har det alltså
inte blivit:
”Parkeringsplatserna
respekteras inte och vi
kommer därför bli nödgade att införa restriktioner.
Vi kommer placera skyltar
och införa lokala trafikföreskrifter.”

Statliga klimatpengar

Enligt information på
Markaryds kommuns
webbsida, så satt kommunen under 2018, med hjälp
av Naturvårdsverkets investeringsstöd ”Klimatklivet”, upp ”tio laddstolpar med sammanlagt 20
laddplatser” i kommunen.
Sex av laddstolparna
är dock till för Markaryds kommun egna bilar, främst hemtjänstens.

I Markaryd är det problem med fossilbilar som står i
vägen, så att det inte går att ladda elbilar vid parkeringsplatser.
Foto: LeiF Lundström

Detta medan andra laddstolpar är avsedda för allmänheten.
De mer publika laddstolparna fick sin placering vid busstationen i
Strömsnäsbruk, vid kommunhuset i Markaryd, och

vid järnvägsstationen i
Markaryd. Förutom kommunens egna laddstolpar,
så finns det även privata
företag som erbjuder laddning av elbilar i Markaryd.
Leif Lundström

DHR har hållit
knutsfest
Markaryd DHR Marka-

ryd har ordnat en mycket
uppskattad knutsfest
för sina medlemmar, ett
80-tal kom, varav 20 barn.
I Folkets Hus, Timsfors
hälsades alla välkomna av
ordf Eva Teljebrant. I väntan på maten, smörgåsar
och risgrynsgröt, fick deltagarna njuta av julmusik
av Tommy Roos.
Därefter varvades dans
kring granen med vanlig
dans och lekar under ledning av Tommy Roos och
kvällens höjdpunkt för
alla var, när fyra tomtar
dök upp och dansade med
vuxna och barn runt granen och som sen delade
ut en gottepåse till alla
barn.
Kaffe o kaka och lottdragning med en del
skänkta priser avslutade
en mycket fin kväll. Ordf
tackade alla som kommit,
Tommy Roos och inte
minst festkommittén
som återigen ordnat en
trevlig fest.

Mona Gustafsson, Gunnel Nilsson och Kerstin Jönsson
brukar ofta gå på vernissage när det är i Markaryd.

På söndagen var det vernissage för Inga Leos och Hans
Hedlunds konstutställning.

Inga Leo och Hans Hedlund ställer nu ut i Markaryds Kulturhus.
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Efter flera år – nu ställer
Enerydakonstnärer ut igen
Markaryd Konstnärsparet Inga Leo och
Hans Hedlund, från
Eneryda, hade nyligen
vernissage i Markaryds
Kulturhus. Och det var
en del år sedan som
Leo och Hedlund ställde ut i Markaryd.

– Det är många år sedan.
Det var 20 år sedan som vi
ställde ut i Markaryd sist,
säger Inga Leo som arbetar
med måleri, skulptur och
formgivning. Detta medan
Hans Hedlund sysslar med
måleri, papperskonst, grafik, och skulptur i trä och
metall. Båda utövar alltså
måleri och skulptur men

denna gång är det måleriet
som dominerar.
Har ni något tema på
utställningen?
– Det är mycket skog och
natur, säger Inga Leo.
På sin hemsida beskriver
hon sitt konstnärskap:
”Skogen är ett motiv jag
ständigt återkommer till,
den mörka granskogen,my-

rarna, mossmarkerna. Här
har jag vuxit upp och här
känner jag mig hemma.”
Inga Leo och Hans Hedlund är båda bosatta i Eneryda, i Älmhults kommun.
De har sin ateljé och bostad i Gamla Skolan i Eneryda, så de behöver inte
resa långt för att inhämta
inspiration.

Ofta är det naturen som Hans Hedlund och Inga Leo skildrar i konstutövningen.

De ställer ofta ut tillsammans, dock inte alltid.
De har en flerårig konstnärskarriär bakom sig
med åtskilliga utställningar på olika platser i
landet.
– Hur många år vet jag
inte. Det är många år, säger
Inga Leo.
På söndagen hade de

vernissage i Kulturhusets
konsthall i Markaryd.
Var det mycket folk
där?
– Där var folk i rörelse hela
tiden, tycker jag.
Sydvästra Smålands
Konstförening är arrangör
för utställningen som pågår till den 8 januari.
Leif Lundström

