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Misstänkt mördare häktad
Oleksandr Traiduk erkänner bara försök till bedrägeri
Växjö Den andra av
de två misstänkta för
mordet på den 70-årige
mannen i Markaryd har
anlänt till Sverige efter
flera månader på flykt.
Under måndagen
hölls häktningsförhandlingen i Växjö
tingsrätt.
Oleksandr Traiduk häktades i sin frånvaro redan
den 14 augusti förra året

– misstänkt för mord, tillgrep av fortskaffningsmedel och försök till bedrägeri.
I samband med det blev
han även internationellt
efterlyst. Men det tog några månader innan man
hittade honom.
Den 4 december greps
han i Polen. Han motsatte
sig först utlämning, vilket innebar förhandlingar
med de polska myndigheterna.

I torsdags förra veckan
skickade polisen ett pressmeddelande om att allt var
klart för utlämning och
fredagen den 24 januari
klockan 20.45 anlände han
till Sverige.

Erkänner en punkt

Under måndagen häktades han på sannolika skäl
misstänkt för mord, tillgrep av fortskaffningsmedel och försök till bedrägeri.
Han häktades på grund

av flyktfara, kollusionsfara (risk för att förstöra
utredningen) och obligatoriskt häktning eftersom
det handlar om en högre
straffskala.
– Han förnekar mord
och tillgrepp av fortskaffningsmedel, men erkänner
försök till bedrägeri. Han
motsatte sig häktning med
restriktioner, säger Kristin
Simonsson, som var domare under häktningsförhandlingen.

Irene har fallit för fårens form
Markaryd – Formen
på ett får är en rolig
form att måla och passar akvarelltekniken,
konstaterar Irene Hallström. Men hon hyser
även stor kärlek till
hus och skapar ett rent
hantverk i sina verk i
form av kollage.

I lördags fylldes väggarna i
Markaryds kulturhus med
får, hus och en och annan
trana.
Det var Irene Hallström
som hade vernissage och
att hon behärskar akvarellfärgerna gav hon stort
bevis på.
I mjuka och varma toner
trädde hennes får fram –
det syns att hon tycker om
dem.
Är man bosatt i Kastlösa
på Öland så är kanske förklaringen där.
– Där finns många fårgårdar så jag ser dem ofta.
Det är något speciellt med
får, så ulliga och gulliga,
säger Irene.
Men det är också deras
form som hon faller för.
– Just fårens form är rolig att måla, det blir en yta
av deras form som passar
akvarelltekniken.
Det är inte bara fårens
form som hamnar på akvarellpapper. Det är någonting med gamla öde
hus som lockar henne.
Men hustavlorna är mer
än målningar, de är som
ett eget hantverk i sig i
kollageform.
I tavlorna har hon plockat upp mönster av gamla
tapeter som hon målat.
– Jag tänker på de öde
husen och ser framför mig
de solblekta tapeterna som
flagnat och blivit lite fuktskadade på sina ställen,
berättar Irene.
Det är också den känslan
man får när man ser bakgrunden i tavlan. För det
är bara en dimension av
verket.
När bakgrunden skapats
av olika målningar är det
husens tur att komma på
plats.

Att han sitter häktad
med restriktioner betyder
att hans kontakt med omvärlden begränsas.
Bedrägeriförsöket ska ha
skett den 5 augusti i Stockholm, nästan en vecka
efter försvinnandet, då
den misstänkte ska ha försökt ta ut pengar från den
70-årige mannens kort.

tades är Yaroslav Lavryniv.
Han greps den 20 augusti i Tyskland och utlämnades till Sverige den
5 september.
Han har suttit häktad
sedan dess.
Tiden för åklagaren att
väcka åtal gällande Yaroslav Lavryniv har skjutits fram till den 7 februari.

Åtalstiden förlängd

Anna Karolina Persson

Den första av de två misstänkta männen som häk-

0372-69230
anna-karolina.persson@smalanningen.se

Döms för rattfylleri med mera
Markaryd En person,
bosatt i Markaryds kommun, har nyligen dömts
för olovlig körning,
rattfylleri, och för ringa
narkotikabrott.
Den 25 november, förra
året, stoppades en bil av
polis på Kronobergsgatan
i Markaryd. Den person
som körde bilen hade
narkotika kvar i blodet

under körningen, efter
ett cannabismissbruk,
och har nu dömts i Växjö
tingsrätt för olovlig körning, rattfylleri, och för
ringa narkotikabrott.
Påföljden blir dagsböter
50 om 50 kronor. Personen
som satt i bilen är född
2001 och tingsrätten har
tagit hänsyn till den låga
åldern.

Markaryds IF utsatt för inbrott

Irene Hallström från Öland fyllde konsthallen i Markaryd med akvareller där får och
ödehus hade fått Irenes fokus.

0372-69212
catarina.johansson@smalanningen.se

Tjuvarna bröt sig in och
stal föreningens kablar
som brukar användas
under marknaderna på
grusplanen.
Inbrottet ska ha hänt
någon gång under helgen. Polisen har i nuläget
ingen misstänkt.

Trivselträff med PRO

”Just fårens form
är rolig att måla, det
blir en yta av deras
form som passar
akvarelltekniken.”
– Jag syr in de olika husmålningarna, berättar
Irene.
Verken vittnar om tålamod och är väl genomtänkta i varje detalj.
Hon berättar att hon målat på allvar de senaste tio
åren. Innan dess har hon
arbetat på studieförbund
och varit cirkelledare i
hårdslöjdstekniker. Det är
nu som hon kan ägna sin
tid i den egna ateljén på
Öland.
Det finns ännu en form
som lockar Irene och det är
tranans.
Hon visar sina senaste
målningar där tranor stolt
sträcker på sina långa halsar.
Irenes tavlor finns att
se i Markaryds konsthall
fram till den 8 februari.
Catarina Johansson

Markaryd Det var under
måndagsmorgonen som
inbrottet på Ola Mårtens
väg i Markaryd upptäcktes. Någon eller några
hade krossat ett flertal
fönster och klippt upp ett
hänglås på Markaryds IF:s
förråd.

StröMSNäSbruk Ons-

dagen den 8 januari 2020
höll PRO sin första trivselträff för året. Ordförande Rolf Bengtsson
öppnade mötet med att
hälsa alla närvarande välkomna. Ett litet missöde
gjorde att underhållningen uteblev. Men med gott
fikabröd, kaffe, goda vän-

ner och glatt prat, blev
det en bra eftermiddag.
Ordförande informerade
om sportlovsveckan 8.
Onsdagen den 12 februari håller vi årsmöte.
Alla är hjärtligt välkomna. Ordförande Rolf
Bengtsson tackade alla
för denna trevliga eftermiddag.

”det är någonting speciellt med får”, konstaterade Irene
Hallström.

Välkommen till dialogmöte!
Timsfors, Folkets hus
Vivljunga, Skeensgården
Strömsnäsbruk, Folkets hus
Markaryd, NIBE Nobelhuset
Traryd, Verdandi
Ryd, Gräddhyllan

29 januari
30 januari
4 februari
5 februari
10 februari
27 februari

Samtliga möten hålls mellan kl. 18:30-20:30.

För mer information samt anmälan:
www.markaryd.se/2030 eller
telefon 0433 - 72 000

ros-Marie j Neckö var på plats i konsthallen.

