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Markaryd FIFA- 
domaren Martin  
Ingvarsson gästar 
snart Markaryds  
föreläsningsförening. 
Dramatiska historier 
från ett långt domarliv 
utlovas.
”Mitt liv som FIFA-domare 
i 44 länder” kommer Mar-
tin Ingvarsson, från Häss-
leholm, att kåsera över den 
7 oktober hos Markaryds 
föreläsningsförening.

– Han har också dömt i 
allsvenskan och mycket 
uppe i Stockholmsområ-

det, säger Alpo Persson 
som är ordförande i Mar-
karyds föreläsningsföre-
ning.

Numera har dock Mar-
tin Ingvarsson lämnat 
fotbollsdomarbanan Däre-
mot jobbar han på Skånes 
Fotbollsförbund. 

I kåseriet, som sker i 
Markaryds kommunhus, 
så kommer ett antal epi-
soder från några av de 44 
länderna att tas upp. 

– Både dråpliga och dra-
matiska episoder som har 
inträffat under hans kar-
riär. 

Bland annat har Ing-

varsson vid, något tillfälle, 
tvingats ha poliseskort ut 
från en fotbollsarena till 
flygplatsen, efter en match 
utomlands.

Norge och Skottland
Men redan den 23 septem-
ber, det vill säga nu på sön-
dag, kommer Kent Bernby, 
från Tyringe, att berätta 
om ”Norges fjäll och fjor-
dar” hos föreläsningsföre-
ningen. 

Den 21 oktober är det 
dags för musikern Olle 
Björngren, från Deger-
hamn på Öland, att berätta 
under rubriken ”Sång och 

musik till gitarr i ord och 
bild”.

Olle Björngren har ett 
antal gånger uppträtt i 
Markaryds kommun, nu 
senast i somras i Ströms-
näsbruk.

Den 4 november kom-
mer pensionerade läraren 
Lars Påhlsson, från Vins-
löv, att visa bilder från 
Skottland. 

– Lars Pålsson har varit 
här åtskilliga gånger, säger 
Alpo Persson. 

En revyartist
Terminen avslutas med re-
vyartisten Jessica Persson, 

Osby, och det handlar då 
om ”Underhållning med 
ståuppkomik och revyin-
slag”.

– Hon har ju haft Osby-
revyn och Älmhultsrevyn, 
som hon har medverkat i, 
säger Alpo Persson. 

Det sker den 18 novem-
ber.

Föreläsningarna arrang-
eras i samarbete med Stu-
dieförbundet Vuxensko-
lan.

Leif Lundström
0433-527503

leif.lundstrom@smalanningen.se

Nya spännande föreläsningar på gång
alpo Persson  berättar om föreläsningsföreningens nya termin. Foto: LeiF Lundström

Nedskräpning på skola
Rektor: Området har använts som tillhåll av ungdomar 
Markaryd Det  
klagas på att det är 
skräpigt på Markaryds 
skolområde. Skol- 
gården har på senaste  
tiden använts som till-
håll för ”en del av byns 
ungdomar”, förklarar 
rektorn.
Till Markaryds kommun 
skriver en synpunktsläm-
nare att hon besökte Mar-
karyds skola för att rösta 
under valdagen. I samband 
med detta noterade hon:

”Det såg inte så trevligt 

ut med allt skräp som låg 
på skolområdet. Jag hop-
pas inte det ser ut så här 
i vanliga fall då eleverna 
möter skolan.”

Ett tillhåll
Joakim Persson, rektor 
på Markaryds skola 7 - 9, 
svarar på synpunkten via 
synpunktshanteringssys-
temet ”Säg vad du tycker”:

”Vi har under våren 
och sommaren kunnat se 
att vår skolgård används 
som ett tillhåll för en del 
av byns ungdomar. Tyvärr 
för detta även med sig viss 

nedskräpning som vi varje 
måndag möter.”

Har rutin
Skolans vaktmästare har 
dock som rutin, berättar 
Joakim Persson. Det är att 
varje måndag plocka upp 
det skräp som inte ham-
nat i de papperskorgar 
som finns på skolgården i 
Markaryd. 

Därför är detta skräp 
borta då eleverna kommer 
till skolan.

Leif Lundström
0433-527503

leif.lundstrom@smalanningen.se det klagas på att det är skräpigt på Markaryds skolområde.

Man hotade 
kvinna
Markaryd  Strax efter 
midnatt natten mellan 
fredag och lördag vaknade 
en kvinna i Markaryd av 
ett oljud utanför bosta-
den. 

När hon öppnade yt-
terdörren såg hon en man 
springa från platsen. 

Gärningsmannen upp-
täckte kvinnan och stan-
nade och skrek åt henne 
att hon skulle komma 
ut så att han kunde slå 
henne.

När mannen väl hade 
hoppat in i sin bil och 
kört därifrån såg kvinnan 
att deras fram- och bak-
ruta på bilen var krossat 
samt att det var ett flertal 
bucklor på huven. 

Troligtvis har gärnings-
mannen hoppat på mo-
torhuven.

Enligt polisen ska kvin-
nans sambo ha sett en bil 
cirkulerat runt i området 
och han har misstankar 
om vem gärningsman-
nen är. 

Traryds bridge 
avgjord
Traryd Traryds bridges 
partävling onsdagen den 
12 september samlade  9 
parvarav följande kom 
över medel som var 63 
poäng.1) Ing-Britt Arvids-
son/Kjell Bertilsson  72 po-
äng2) Aita Nilsson/Göran 
Berg  723) Sven Petters-
son/Börje Andersson 724) 
Kjell Winblad/Jan-Inge 
Andersson 69.

Olycka på
arbetsplats
Traryd En man föll 
från en byggnads-
ställning vid Traryd på 
måndagen. Mannen 
fördes till sjukhus med 
ambulans.  

Polisen larmades om hän-
delsen vid klockan 14.18 på 
måndagen.

Den drabbade mannen 
ska ha fallit från en bygg-
nadsställning på en adress 
strax utanför Traryd. Fallet 
var runt tre och en halv 
meter, uppger polisens 
presstalesperson Stephan 
Söderholm. 

– Han klagade på smär-
ta i huvud och rygg och 
fördes med ambulans till 
Centrallasarettet i Växjö, 
säger Stephan Söderholm.

Skadeläget för mannen 
är ännu oklart.

Polisen har upprättat en 
anmälan om arbetsplatso-
lycka och kommer att ut-
reda händelsen.

Terese Karlsson

Har du hört 
eller sett något?
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till 721 21


