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Markaryds koM-
Mun Att ha offentliga 
anslagstavlor kräver 
mycket resurser så att 
de inte blir ett ”fult in-
slag i stadsbilden”. Det 
konstaterar man på 
Markaryds kommun. 
Och numera läser de 
flesta om olika evene-
mang på datorn och 
mobilen.

”Det finns en behov av 
offentliga anslagstavlor 
i Strömsnäsbruk och Tra-
ryd.” 

Det tycker en person 
som hört av sig via ”Säg 
vad du tycker” på Marka-
ryds kommun hemsida.

”Vi står nu inför ett läge 
där alltmer digitaliseras 
och de flesta läser om olika 
evenemang på datorn eller 
via sina mobiltelefoner. 
Därmed nås många fler lä-
sare på detta sätt.”

Det svarar kommunens 
näringslivschef, Bengt Gö-
ran Söderlind, och fortsät-
ter: 

”Att ha offentliga an-
slagstavlor kräver mycket 
resurser för att skötas 
ordentligt, så att de inte 
’förfaller’ och blir ett fult 
inslag i stadsbilden.” 

Togs bort
I den norra kommundelen 
går det att hitta få offentli-
ga anslagstavlor utomhus.

– Det finns anslagstavla
vid Södra torg i Strömnäs-
bruk, vid Lagastigsgatan. 
Däremot i Traryd... det vete 
sjutton. Jag kan inte se det 

framför mig, säger Bengt 
Göran Söderlind. 

Nere i Markaryd finns 
det anslagstavlor på några 
ställen. Dock plockades, 
berättar Söderlind, den 
anslagstavla bort som tidi-
gare fanns vid Markaryds 
Sparbank.

– Den togs bort när man
byggde om sparbankshu-
set.

Numera visas informa-
tion om evenemang även 
på Markaryd.com på nätet. 

Dessutom på de digitala 
anslagstavlor som finns 
på biblioteken i Ströms-
näsbruk och Markaryd, 
på Stationshuset i Marka-
ryd och på ICA Kvantum i 
Markaryd. 

Ett utvecklingsarbete
Det finns också evene-
mangstavlor vid de olika 
infarterna till Strömsnäs-
bruk och Markaryd. Men, 
konstaterar Bengt Göran 
Söderlind, det finns det en 

äldre generation som i vis-
sa fall inte har tillgång till 
dator eller mobiltelefon. 

”Även de har ju rätt att 
få veta vad som händer i 
kommunen.”

Är anslagstavlor ett 
minne blott?
– I längden är det nog det. 
Det är min personliga 
åsikt. Men så är det ju un-
der en övergångsperiod... 

Till hösten kommer 
Markaryds kommun att 
ha dialogmöten med in-

vånarna i de olika orterna. 
Det ska då diskuteras hur 
dessa orter ska utvecklas i 
framtiden. Då kan det, me-
nar Söderlind, vara lämp-
ligt att ta upp behovet av 
offentliga anslagstavlor.

– Vi har sagt att vi tittar
på det här igen. Vi håller 
nu på med Utvecklings-
plan 2030. Det bygger på 
att vi lyssnar av vad folk 
tycker på respektive ort.

Leif Lundström
leif.lundstrom@smalanningen.se

En av anslagstavlorna i Markaryd. Är den snart ett minne blott? Foto: LeiF Lundström

Fult inslag i stadsbilden?
”Att ha offentliga anslagstavlor kräver mycket resurser”

Berättarföreställning i Gula Huset
Markaryd Tea-
ter-  och berättarföre-
ställningen ”Kärlekens 
outgrundliga vägar” 
visas på onsdagen den 
10 april. Den framförs i 
Gula Huset i Markaryd. 

”Kärlekens outgrundliga 
vägar” handlar om lustiga 
och sorgliga, påhittade och 
sanna historier om den 
starka drivkraften: kärle-
ken. Historierna utspelar 
sig i Mellanöstern, på nor-
ra Island, i Leningrad och 
i Malmö. 

Teater- och berättarföre-
ställningen handlar också 
om, som det beskrivs på 
arrangören Markaryds 
Riksteaterförenings hem-
sida, ”kärlekens och livets 
outgrundliga ödestrådar”. 
Det är då allt från ”skapel-
semyten, via hedersmor-
det på Romeo och Julia, 
till körsbärsträdens blom-
ning i Pildammsparken i 
Malmö våren 1983”. 

Sedan ”Kärlekens out-
grundliga vägar” spela-
des som sommarteater i 
Orienthallen på Österlen 
under sommaren 2015, 
har den framförts på olika 

platser i Sverige. Dessutom 
som gästspel i Finland och 
Danmark.

Framför verket gör skå-
despelaren och regissören 
Maria Arnadottir. 

Leif Lundström
0433-527503

leif.lundstrom@smalanningen.se

Här i Gula Huset ska det snart bli berättarföreställning. Foto: LeiF Lundström

Hembygdsförening årsmöte
Markaryd Markarydsor-
tens hembygdsförening 
har haft årsmöte den 3 
april i Posthuset.

Efter sedvanliga årsmö-
tesförhandlingar bjöds 
medlemmarna på smör-
gåstårta och kaffe. Styrel-
sen beviljades ansvarsfri-
het för det gångna året.

Björn Jonsson omval-
des som ordförande. Som 
styrelseledamöter omval-
des Annastina Nilsson, 
Roland Brandt, Slawomira 
Nilsson och Erna Jarls-
heden. Till styrelsesupp-

leanter omvaldes Bernt 
Zweygberg och nyvaldes 
Mimmie Persic. Till 
revisor omvaldes Anitha 
Pohlman och nyvaldes 
Åke Kihl. Till revisors-
suppleant omvaldes Ruth 
Dahlström.

I anslutning till årsmö-
tet hölls ett konstitueran-
de sammanträde På detta 
valdes Myrthel Nielsen 
som vice ordförande. Ro-
land Brandt nyvaldes som 
sekreterare. Slawomira 
Nilsson omvaldes som 
kassör.

Inbrott 
i ladugård
ströMsnäsbruk Ägaren 
till en ladugårdsbyggnad 
upptäckte i fredags att 
hen haft påhälsning av 
inbrottstjuvar. Gräsklip-
pare, motorsåg och el-
verktyg är det som tju-
varna fått med sig, enligt 
polisen. 

Brottet ska ha begåtts 
någon gång mellan 7 ja-
nuari och 5 april.

Man i bil 
stoppad 
– var knark-
påverkad
Markaryd En man 
stoppades i Markaryd 
av polis sedan han an-
vänt cannabis. 

Nu åtalas han för 
ringa narkotikabrott, 
olovlig körning och 
rattfylleri. 
Mannen hade den 2 mars, 
i år, varit på Christiania i 
Köpenhamn. Där ska han 
ha innehaft och använt 
cannabis.

Åtalas
Den 14 mars blev det 
stopp på Ulvarydsvägen 
i Markaryd. Då upptäck-
tes det att mannen körde 
personbil utan att ha rätt 
till det. Det uppdagades 
också att mannen körde 
bil med narkotika i blo-
det. 

Nu åtalas mannen vid 
Växjö tingsrätt, misstänkt 
för ringa narkotikabrott, 
olovlig körning och för 
rattfylleri. 

Själv förnekar mannen 
brott.

Våffelcafé och ”Tjej”-bowling
Markaryd Den 28 mars 
anordnade SPF Senio-
rerna i Markaryd våffel-
café i Gula Huset. Cirka 35 
medlemmar deltog. Efter 
ett par omgångar bingo 
med kaffe och choklad 
som vinster intogs de 
goda våfflorna och därefter 
spelade man ytterligare 
lite bingo innan det var 
dags att avsluta en trevlig 

eftermiddag. Den 4 april 
var det dags för en tjejkväll 
i bowlinghallen. Det var 35 
damer som samlats för att 
spela bowling och njuta av 
en lätt måltid med kallsku-
ret och potatissallad. Både 
vana bowlingspelare och 
nybörjare deltog och det 
blev en mycket uppskattad 
aktivitet med mycket prat 
och många skratt.


