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Årsmöte HjärtLung
Markaryd Nu har Hjärt-
Lung föreningen haft 
årsmöte i Timsfors Fol-
kets Hus.

Ordförande Åke Bengts-
son hälsade välkomna 
och läste upp namnen på 
nya medlemmar 37 st.

Ruth Dahlström läste 
en dikt och tände ett ljus 
för avlidna medlemmar.

Ett bra möte och valen 
gick som på räls.

Det serverades landgån-
gar som var jättegoda, 
kaffe och kaka.

Man bjöd dit förening-
ens Line Dance grupp 
som dansade. Ett popu-
lärt inslag. Ett lotteri 
anordnades som vanligt 
med fina vinster, Sedan 
tackade ordförande Åke 
Bengtsson för en trevlig 
eftermiddag och avslu-
tade årsmötet.

det dansades line dance på årsmötet. Foto: Privat

Två misstänks för vårdslöshet
Markaryd Bägge bilis-
terna stoppades på E4 och 
bägge är misstänkta för 
vårdslöshet i trafik.

Den första bilisten, en 
man i 25-årsåldern, stop-
pades av en patrull i det 
norrgående körfältet vid 
tretiden i fredags efter-
middag.

Utöver vårdslöshet i tra-
fik är mannen misstänkt 
för såväl rattfylleri under 
påverkan av narkotika 
som våldsamt motstånd.

I det andra fallet hand-
lade det om en man i 
35-årsåldern som under 
söndagen körde in i 
mitträcket på E4 i höjd 
med Köphult nära läns-
gränsen, en olycka som 
Smålänningen redan skri-
vit om. Ingen person ska 
ha skadats, men olyckan 
ledde till begränsad fram-
komlighet.

Olyckan misstänks ha 
berott på att föraren som-
nade vid ratten.

Åtal för att ha hjälpt en snattare
StröMSnäSbruk Ge-
nom att kroppstackla en 
väktare så lyckades en 
misstänkt snattare kom-
ma undan på Ica Nära i 
Strömsnäsbruk. Nu åtalas 
en person för förgripelse 
mot tjänsteman och för 
främjande av flykt.

Det var den 16 decem-
ber förra året, som en 
manlig väktare kropps-
tacklades och en kvinn-
lig kollega fick ta emot 
okvädningsord från en 
person på Ica Nära i 
Strömsnäsbruk. 

Syftet med detta ska ha 

varit att hindra väktarnas 
ingripande mot en miss-
tänkt snattare i butiken. 
Detta så att den gripne 
kunde komma loss och 
lämna platsen, utan att 
överlämnas till polisen.

Personen står nu åtalad 
vid Växjö tingsrätt för 
förgripelse mot tjänste-
man och för främjande av 
flykt. Åklagaren yrkar på 
att den åtalade ska be-
tala skadestånd på 5 000 
kronor till var och en av 
väktarna, för kränkning. 

Den åtalade förnekar 
brott.

En person åtalas för att ha hjälpt en snattare genom att 
ge sig på väktare. Foto: LeiF Lundström

Markaryd SCB  
(Statistiska central-
byrån ) har nu presen-
terat sina befolknings-
siffror för fjärde kvar-
talet 2018. Statistiken 
visade att Markaryds 
kommun har ökat med 
90 personer jämfört 
med samma period 
året innan. 
– Det är självklart positivt
med en tillväxt. Men det 
är inget självändamål och 
jag ser helst att antalet ar-
betstillfällen ökar, säger 
kommunalråd Bengt Ger-
mundsson Svante Melan-
der.

Markaryds totala befolk-
ningsmängd fjärde kvarta-
let 2018 (1 oktober - 31 de-
cember) var 10 260 peroner 
- en total ökning om 90.

Trots att det betyder näs-
tan en procent upp i anta-
let invånare så innebär det 
en liten inbromsning.

Under framförallt 2015 
blev det plus 230 personer.

– Vi har ökat med totalt
runt 700 personer under 
de senaste 5 åren och det 
är otroligt bra.

Inflyttningsvåg
Det säger kommunalrådet 
som letat men inte kunna 
se någon så snabb ökning 
under någon period i kom-
munens tidigare historia.

Statistiken visar att 186 
personer valde att flytta 
in med 132 lämnade kom-
munen.

På minuskontot finns 
barnafödande. 24 barn  
föddes, tre färre än året 
innan.

Till skillnad från andra 
kommuner, som exempel-
vis Ljungby, har politiker-
na i Markaryd inte satt upp 
något mål.

– Det är ju positivt i sig
med tillväxt, men det är 
inget självändamål i sig, 
säger Bengt Germundsson.

För honom är prio ett ett 
gott näringslivsklimat och 
skapande av nya arbetstill-
fällen.

– Jag ser hellre en ökning 
av antalet arbetstillfällen.

Han poängterar att det 
kostar att växa. Exempel-
vis säger lagen att kommu-
nen måste ordna förskole-
plats inom tre månader. 

– Det är en ganska svår
planeringsprocess och 
överbygger vi får vi stå 
med kostnader över tid.

Växa vidare
Vilka är det då som blivit 
nya Markarydsbor? Kom-
munchefen Svante Me-
lander vet inte, men tror 

att det är en blandning av 
anhöriginvandring och ar-
betsinvandring från andra 
kommuner.

Även om Markaryd inte 
har någon plan för inflytt-
ning, så säger han:

– Vi räknar inte med nå-
gon minskning.

Hannah Lundqvist
0372-69 220

hannah.lundqvist@smalanningen.se

Dan Rapp
0372-69 229

dan.rapp@smalanningen.se

den här bilden togs i samband med nationaldagsfirandet i hembygdsparken 2018. 
Foto: HannaH Lundqvist

Befolkningen ökar 
måttligt i Markaryd 

Ny kulturplan på gång
MarkarydS koM-
Mun En ny kulturplan 
och biblioteksplan ska 
tas fram i Markaryds 
kommun i år. Så fort 
arbetsgrupper har bil-
dats så kan arbetet 
med planen påbörjas. 
Under onsdagens kultur-
dialog redogjorde Maria 
Svensson Lundin (KD), ord-
förande i utbildnings- och 
kulturnämnden, och Ber-
ne Eliasson (S), vice ordfö-
rande i samma nämnd, för 
den kulturplan och biblio-
teksplan som ska arbetas 
fram i Markaryd.

– Och då vill vi inte sitta
alldeles allena i detta pro-
jekt, sa Maria Svensson 
Lundin.

Det finns en regional 
kulturplan för Kronoberg. 
Men det alltså den kom-
munala planen som ska 
uppdateras.

– Vi är inte riktigt nöjda
med denna. Vi vill göra nå-

got nytt, förklarade Maria 
Svensson Lundin.

Det handlar om vad 
Markaryds kommun vill 
göra på det kulturella om-
rådet i framtiden. Av den 
anledningen så efterlyses 
synpunkter och förslag. 
Dessutom ska olika grup-
per sättas ihop, och helst 
ska det bli ett ”levande do-
kument” när det är färdigt.

Många förändringar
Mycket har förändras på 
det lokala kulturområdet 
sedan den förra planen 
kom till.

– Det är så att sedan vi
tog den förra planen, så 
har det hänt rätt så mycket 
inom kultur och fritid. Den 
personal som finns där... 
de flesta har ju bytts ut, sa 
Berne Eliasson.

Han sade sig vara säker 
på att den plan som nu 
ska tas fram, kommer att 
se annorlunda ut jämfört 
med den gamla.

– Och vi vill ju också ha

med ungdomarna. Det är 
väldigt viktigt att få ha 
med, sa Maria Svensson 
Lundin.

Det gäller att vara flexi-
bel och hänga med i tiden

– För när man pratar
med barn och ungdomar 
idag, så tänker de inte som 
man själv tänker. Utan vi 
måste kunna ställa om re-
lativt snabbt.

I år
Något exakt datum för när 
arbetet ska påbörjas kunde 

inte meddelas på onsda-
gen, men ambitionen är 
så fort som möjligt. Så fort 
grupperna har formerats 
så kan man sätta igång 
och jobba.

En kulturplan och bibli-
oteksplan är ett dokument 
som också ska beslutas po-
litiskt. Den gamla planen 
gäller till och med 2019 och 
den nya beräknas kunna 
klubbas igenom också nu 
i år.

Leif Lundström
leif.lundstrom@smalanningen.se

kulturdialog i Markaryd.� Foto: LeiF Lundström


