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Man döms till fängelse
efter olovlig körning
Markaryds koMMun En man har
dömts i tingsrätten till
en månads fängelse.
Domen gäller olovlig
körning, grovt brott.

Den 24 december, förra
året, körde mannen bil på
Rishultsvägen i Strömsnäsbruk. Där visade det
sig, när polisen stoppade
honom, att han inte hade
körkort för den bil han
körde.
Det är inte första gången
som han döms för samma

slags brott. Den 15 januari
2019, dömdes han också
för grov olovlig körning
och det finns flera tidigare
åtal och domar mot mannen när det gäller olovlig
körning.
Denna gång blir det en
månads fängelse, som är
en dom som Växjö tingsrätt meddelade den 18 februari, i år.
Leif Lundström
0433-527503
leif.lundstrom@smalanningen.se

Gjorde motstånd mot polisen
Markaryd I onsdags kväll gick en man
in i en matbutik i Markaryd och betedde sig
illa.

karolina allgulin.
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Konstnär kommer
till kulturhuset
Markaryd Det är
som att andas. Det
säger Karolina Allgulin om att utöva sitt
konstnärskap. Snart
ställer hon ut i Markaryd.
Vernissage blir det den
1 mars i Markaryds Kulturhus och målningarna
hänger fram till den 14
mars.
Det är första gången som
Karolina Allgulin ställer ut
i Markaryd och arrangör
är Sydvästra Smålands
Konstförening.
Finns det något tema
för utställningen?
– Jag håller fortfarande på
och formulerar det, säger
Karolina Allgulin på torsdagen.
Det kommer att bli klart
inom kort.
Hon har förutom sitt
konstnärskap en del annat att stå i.
– Jag jobbar och så pluggar jag på universitet, berättar hon.
Karolina Allgulin, som
är bosatt i Växjö, studerar
till sjuksköterska och jobbar inom vården. Hon har
ett intresse för folkhälsovetenskap.

Målade hjärtan

Och så är hon förälder. Det
var när sonen vårdades för
hjärtfel för några år sedan
som Karolina Allgulin tog
upp måleriet igen efter att

Det var vid 19-tiden på onsdagskvällen som personalen i butiken sa åt mannen
att lämna butiken efter att
han betett sig illa.
Men mannen, som var i
20-årsåldern, vägrade och
personalen bestämde sig
för att tillkalla polisen.
När patrullen anlände
gjorde han motstånd. Han
ska inte ha gjort som polisen hade bett honom att

göra. Med anledning av
det fick de ta tag i honom
och när polisen skulle leda
honom ut spjärnade han
emot.
Mannen, som nu är
misstänkt för narkotikabrott, fick följa med till
polisstationen för tillnyktring.
Är han känd av er sedan
tidigare?
– Ja det är han, säger stationsbefälet Nicklas Sandelius på polisen i Ljungby.
Hannah Lundqvist
0372-69 220
hannah.lundqvist@smalanningen.se

Bridge
Traryd Traryds bridges

partävling onsdagen den
19 februari samlade 10
par varav följande kom på
medel som var 84 poäng.
1) K-G Salomonsson/Lennart Karlsson 114 poäng.
2) Jarl Gummesson/Kjell

Bertilsson 103 poäng.
3) Börje Andersson/Elon
Trapp 93 poäng.
4) Aita Nilsson/Göran
Berg 89 poäng.
5) Lars-Inge Andersson/Lennart Winkvist 88
poäng.

Trevlig lgh - Markaryd

Ge mer tid att leva.
Bli månadsgivare!
www.hjart-lungfonden.se

Ett av karolina Allgulins verk.

det varit vilande under en
tid.
– Jag började måla en
massa hjärtan, berättar
hon.
Det var en slags konstnärlig reaktion på det som
hände.
Konstnärlig av sig har
Karolina Allgulin varit
sedan hon själv var liten.
Hon har tecknat så länge
hon kan minnas. Hon berättar kort om sin skoltid:
– Jag är dyslektiker. Det
jag var duktig på var att
teckna...
Men hon är också poet

och skriver en del. Skrivandet och målandet är
viktiga uttrycksmedel för
henne.
– Det är som att andas,
understryker Karolina
Allgulin.

Politik och tro

Ovan på detta är hon engagerad i den lokala politiken i Växjö. Detta för
Vänsterpartiet. Att vara
politiskt aktiv är ett måste, tycker hon, om man intresserad av sin omvärld.
Karolina Allgulin är
även troende, vilket åter-

speglas i hennes måleri
och poesi. Det konstnärliga är för henne ett sätt
att förstå världen.
– Det finns ett fokus på
min tro. Jag är kristen och
har lagt till det existentiella.
Livsvärden är något
som intresserar henne
mycket.
Tidigare har hon även
studerat konst på Sankt
Sigfrids folkhögskola.
Leif Lundström
0433-527503
leif.lundstrom@smalanningen.se

Centr. Nyren., unik lgh på
1:a vån. 72 kvm, 2 ljusa
vackra rum, stavparkett i
rummen, stort mod. Ballingslövskök, rymlig hall m bra
förv. Badrum m golvvärme
o Miele tvättm. o torktuml.
Eg. altan vid entrén, tillg. till
källare.
Lägenheten ligger i välskött
fastighet med 3 lgh, helt
centr. i Markaryd, tillg. till
nyanlagd vacker trädg. m
uteplats, p-platser nära
egna entrén. Led. fr 15/4.
Hyra 8.250:-/mån inkl.
värme o vatten, plus el,
bredband. Skötsam hyresgäst sökes, djur- och rökfri.
Goda ref. krävs.
Kontakta Birger Gustavsson
070-268 70 24,
bg@lisberg.se

EN AV TRE FÅR CANCER
MEN ALLA DRABBAS
Ge en gåva på cancerfonden.se

