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Start för föreläsningsförening
Får besök av profilen Benny Torstensson
Markaryd Två Mar-
karydsbördiga profiler 
står på gästlistan då 
det är dags för Marka-
ryds Föreläsningsföre-
ning att påbörja vårens 
föreläsningar. En ut-
av profilerna är Benny 
Torstensson som snart 
kommer att berätta om 
sitt musikliv.
Redan söndagen den 12 
januari börjar våren för 
Markaryds Föreläsnings-
förening med Lars-Erik 
Svensson, från Eslöv. Rub-
riken är ”Det småländska 
glasriket - bildexposé till 
glasbruk och hyttor”.

– Han är egentligen från

norra Småland och han 
har varit ute och fotogra-
ferat de olika glasbruken 
som har funnits och som 
fortfarande finns. Men 
de har ju minskat i antal. 
Ganska rejält under årens 
lopp, säger Alpo Persson 
som är ordförande i Mar-
karyds Föreläsningsföre-
ning.

Lars-Erik Svenssons fö-
reläsning bygger på flera 
intervjuer och han kom-
mer att visa ett antal foto-
grafier. 

Den 26 januari kommer 
Benny Torstensson, Mell-
bystrand, att berätta under 
rubriken ”Mitt musikliv 
med Markaryd som cen-
trum i ord och ton”.

– I det här programmet
så har vi två stycken Mar-
karydsbördiga profiler, sä-
ger Alpo Persson 

Den ene av dessa är alltså 
Benny Torstensson, mång-
årig medarbetare på Nibe 
men också musiker sedan 
ungdomen. Torstensson 
ska han ha börjat som mu-
siker på allvar 1964. 

– Det var något som het-
te Snaphanes. 

Sedan blev det band som 
Visknallarna och Billy 
Boys. 

Och det finns alltså fler 
musiker på listan.

– Sedan har vi också
Sandström och Co. 

Markarydsbördige Bertil 
Sandström, kommer den 

23 februari, tillsammans 
med Gunilla Naumann 
och Stefan Knutsson, att 
spela gitarr och sjunga på 
föreläsningsföreningens 
arrangemang. Sandström 
är numera bosatt i Osby 
kommun.

Brasilien och Kina
Nästa person som kommer 
till föreläsningsförening-
en i vår är Eva Bengtsson, 
från Löberöd. Det blir den 
9 februari och det kom-
mer att handla om ”Bra-
silien - från Rio de Janeiro 
till Amazonas” och bilder 
kommer då också att visas.

– Rio är ju med på Unes-
cos världsarv. Hon ska ock-
så prata om de här enorma 

vattenfallen (Iguazúfal-
len), säger Alpo Persson.

Föreläsningsterminen 
avslutas sedan den 8 mars 
med Magnus Mårtens-
son, från Hässleholm. Han 
kommer att tala om ”Kina 
- det spektakulära landet”. 
Även då blir det bildvis-
ning och dessutom ska 
Markaryds Föreläsnings-
förening ha sitt årsmöte 
denna kväll. Föreningen 
har alltid sina föreläs-
ningar i Markaryds kom-
munhus.  Det sker i samar-
bete med Studieförbundet  
Vuxenskolan.

Leif Lundström
0433-527503

leif.lundstrom@smalanningen.se

alpo Persson berättar om föreläsningsföreningens nya program. Foto: LeiF Lundström

Man sågs urinera på återvinningsstationen
StröMSnäSbruk 
Nedskräpningen runt 
återvinningsstationen 
utanför ICA fortsätter. 
Det menar en person 
som kontaktat Mar-
karyds kommun. Och 
kommunen har sedan 
kontaktat SFI, men ut-
an framgång.
”Jag har flera gånger påpe-
kat nedskräpningen runt 
återvinningen utanför ICA 
i Strömsnäsbruk. Vi vet att 
samhällen där nedskräp-
ning får fortgå utan att nå-
gon bryr sig skickar dåliga 
signaler till alla. ’Här ver-
kar ingen bry sig så varför 
skall jag bry mig’.”

Det skriver en privat-
person till Markaryds 
kommun nyligen via syn-
punktshanteringssyste-
met ”Säg vad du tycker” 

och synpunktslämnaren 
fortsätter:

”Mycket riktigt valde i 
går en medelålders man 
mitt på dagen att urinera 
på skräpet, som alltså lig-
ger strax bakom ICA varu-
intag.”

Synpunktslämnaren an-
ser att med tanke på den 
(upplevda) otrygghet som 
det har rapporteras om 
nyligen, bör kommunen 
ta kontakt med ”ansvarigt 
företag och försöka hitta 
lösningar på nedskräp-
ningen”.

Kommun kontrollerar
Markaryds kommuns 
miljö- och byggchef, John 
Karlsson, är medveten om 
problemet och han sva-
rade för en tid sedan på 
synpunkten:

”Vår tillsynsinspektör är 
och kontrollerar återvin-

ningen vid Strömsnäsbruk 
kontinuerligt. Vi var där 
senast för en stund sedan 
och då såg det bra ut.”

Nedskräpningsproble-
met i Strömsnäsbruk har 
det klagats på under en 
längre tid och Smålän-
ningen har också tidigare 
noterat detta.

En utmaning
Johan Karlsson:

”Vi vet sedan tidigare 
om utmaningen vid åter-
vinningen utanför ICA i 
Strömsnäsbruk. Vi försö-
ker även med information 
meddela att när det är 
fullt vid återvinningen så 
får man inte lämna av sitt 
skräp. 

Dock har kommunens 
informationskontakter 
med Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen, 
FTI, skett utan någon stör-

re framgång. Markaryds 
kommer i fortsättningen 
att bevaka återvinningen, 
som ligger på parkeringen 
bakom ICA-butiken, och 
meddela internt om kom-
munen ser att återvin-
ningen är överfull.

Återvinningsstationer-
na ska skötas och tömmas 
av Förpacknings- och Tid-
ningsinsamlingen.

Leif Lundström
0433-527503

leif.lundstrom@smalanningen.se

På torsdagen såg det relativt snyggt ut vid återvinningen 
men det är inte alltid det är så, anser en privatperson som 
tagit kontakt med Markaryds kommun i ärendet. 

Foto: LeiF Lundström

Sötsugen 
tjuv stal 43 
chokladkakor
Markaryd Det var Ica 
Kvantum i Markaryd som 
upptäckte på en övervak-
ningsfilm att någon varit 
sötsugen. Filmen visade 
en yngre man som den 27 
december vid 16.30-tiden 
gick till godishyllorna och 
försåg sig med choklad. 
Hela 43 stycken choklad-
kakor fick han med sig ut 
och värdet på dem ligger 
kring 1 000 kronor.

Trarydsbridge
traryd Traryds bridge 
hade höstavslutning ons-
dagen den 18 december 
där man började med att 
äta ett mycket gott jul-
bord därefter lottade man 
ihop paren som var 11 par 
varav följande kom på 
medel som var 88 poäng.

1) Jarl Gummesson/Kjell
Bertilsson, 107 poäng, 2) 
Lennart Winkvist/Bengt-
Ove Johansson, 103 poäng, 
3) Lennart Berg/Margare-
tha Korsell, 99 poäng, 4) 
K-G Salomonsson/Mari-
anne Jonasson, 98 poäng, 
5) Sven Svensson/Jan-Inge
Andersson, 96 poäng, 6) 
Lars-Inge Andersson/Gö-
ran Berg, 92 poäng.

Svin i fokus
Markaryd Björn Warwas 
är en tysk konstnär från 
Berlin som bor och arbe-
tar halva året i sin ateljé 
utanför Markaryd. 

Hans nya verkcykel 
„Svin“ fördjupar sig i de 
ambivalenta fasetterna av 
begreppet svin/svineri.

Detta inte bara i mat-
kulturen utan kanske 
framförallt i hans reflek-
tioner över vår samtid.

Vernissagen är den 6 
januari och utställningen 
pågår fram till den 25 
januari på Markaryds 
konsthall.

Åtalstiden 
förlängs
Växjö  Växjö tings-
rätt beslutade att om-
häkta Yaroslav Lav-
ryniv. Åtalet skjuts upp 
till nästa vecka. 
Det var i början av septem-
ber som 48-årige ukrai-
naren Yaroslav Lavryniv 
häktades på sannolika 
skäl misstänkt för mord 
och bilstöld i fallet med 
70-åringen från Markaryd. 

I fredags den 27 decem-
ber hölls en ny häktnings-
förhandling i Växjö tings-
rätt där kammaråklaga-
ren Gunilla Öhlin yrkade 
om förlängd åtalstid. För-
handlingen hölls bakom 
lykta dörrar och Yaroslav 
Lavryniv omhäktades på 
samma häktningsskäl och 
brottsmisstanke som tidi-
gare. Åtal ska väckas vid 
tingsrätten senast den 10 
januari. 

Hannah Lundqvist


