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Brandincident 
på sågverk
Älmhult. Strax efter 
klockan elva på onsda-
gen kom larm om 
brand i Möckelns såg-
verk i Älmhult.

– Det hade brunnit 
lite i en vägg. Företaget 
hade själva släckt med 
vatten. Vi har inga styr-
kor på plats. Vi är för att 
göra en efterkontroll 
med värmekamera så 
det är inget dramatiskt, 
säger Roger Sällberg, 
insatsledare vid rädd-
ningstjänsten i Älm-
hult. 

En fest med mat, musik, 
dans och kultur. 27 januari 
drar ett integrationspro-
jekt från Studieförbundet 
vuxenskolan igång och det 
riktar sig endast till kvin-
nor.

Älmhult. Kvinnor från oli-
ka länder som träffas för 
att äta, prata med varan-
dra, dansa och ha fest. Det 
är tanken bakom ”Interna-
tionell kvinnofest”, en in-
tegrationsaktivitet som fo-
kuserar på möten mellan 
svenska och arabiska kvin-
nor.

– Det finns många 
svenskar som vill göra nå-
gonting och har ett gott 
hjärta. Det här är ett jätte-
roligt sätt att bidra till in-
tegrationen, säger Jenny 
Herz, som är verksamhets-
utvecklare på Studieför-
bundet vuxenskolan.

 
hon är en av de som driver 
projektet, tillsammans 
med Hiba Hammoush. 
Träffarna sker sista lörda-
gen varje månad, med 
start 27 januari. Jenny 
Herz ser det som nästa 
steg efter språkcafé och 
andra evenemang, som 
mest handlar om att sitta 
runt ett bord och dricka 
kaffe. Nu blir det mat och 
fest.

– Jag föreslog ett knyt-
kalas men de arabiska 

kvinnorna insisterade på 
att bjuda på mat.

 
Ett gäng ivriga, arabiska 
kvinnor är redan ombord 
och nu hoppas Jenny Herz 
att de svenska kvinnorna 
dyker upp när det är dags. 
Intresseanmälan har hit-
tills varit sval.

– De svenska kvinnorna 
måste komma, annars blir 
det ingen integration. Jag 
får ofta höra att folk kom-
mer först för att de vill 
hjälpa till, men att de se-

dan får så mycket. Nya 
vänner, bekantskaper, nya 
tankar och man får lära sig 
nya saker. Det är så mycket 
glädje och positivitet, sä-
ger hon.

 
Studieförbundet vuxen-
skolan driver flera integra-
tionsprojekt sedan innan 
och grupper med bara 
kvinnor har förekommit i 
bland annat dansaktivite-
ter. Jenny Herz tycker att 
det är viktigt att kvinnor-
na får en chans att integre-

ra sig och en kvinnogrupp 
kan vara en bra början.

– En del av de arabiska 
kvinnorna har en vana att 
bara umgås med andra 
kvinnor. Det finns många 
som var aktiva innan de 
var tvungna att fly men de 
upplever att de inte kan 
vara med i de svenska akti-
viteterna för att männen 
är med samtidigt. Alterna-
tivet blir då att sitta hem-
ma, säger Jenny Herz.

Hon hoppas att kvinno-
festen ska leda till att fler 

kvinnor tar del av det 
svenska utbudet och ser 
också möjligheter till lång-
siktiga effekter.

– Jag tänker både på de 
här kvinnorna i första 
hand och deras döttrar i 
andra hand. Ifall mam-
man var med i en kvinno-
grupp kanske dottern vå-
gar gå till Friskis och svet-
tis, säger Jenny Herz.
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Jenny Herz är verksamhetsutvecklare på Studieförbundet vuxenskolan och en av arrangörerna 
till kvinnofesten.

Internationell fest bara för kvinnor

Anställd  
saknar  
uppehålls-
tillstånd
En Älmhultskvinna 
döms för brott mot 
utlänningslagen. En av 
hennes anställda visade 
sig sakna uppehållstill-
stånd.

Älmhult. Den anställ-
da mannen arbetade ti-
digare för kvinnans 
make. Paret trodde att 
mannen hade uppe-
hållstillstånd. Det hade 
både han själv och hans 
advokat sagt, enligt 
kvinnans vittnesmål.

Men det visade sig 
inte stämma. Och sak-
nas uppehållstillstånd 
eller arbetstillstånd är 
arbetsgivaren ansvarig.

Paret kontrollerade 
aldrig saken med Mig-
rationsverket, och när 
makens firma gick i 
konkurs tog kvinnan 
över. Mannen utan up-
pehållstillstånd fort-
satte arbeta i firman. 

Det verkar inte ha 
funnits något uppsåt 
från kvinnans sida, me-
nar tingsrätten, men 
hon anses ha varit oakt-
sam och döms till bö-
ter. 

PEtEr OttOSSOn

Älmhult. Klimatanlägg-
ningen i gångbron var för 
liten och hissarna har 
stundvis fått fnatt.

Efter ett 60-tal utryck-
ningar satsas en halv mil-
jon på ny anläggning.

Gångbron vid järnvägs-
stationen fortsätter att 
kosta pengar. På onsdagen 
fanns en stor lift på plats 
till hjälp vid installationen 
av en ny klimat/ventila-
tionsanläggning.

– På vintern har det varit 
för kallt och på sommaren 
för varmt, berättar Jörgen 
Johannesson, arbetsleda-
re för Vuab, ett ventila-
tionsföretag från Jönkö-
ping.

Problemen med klima-
tet har medfört att det bli-

vit trubbel med hissarna.
– Hissarna har stannat 

och under till exempel 
pingsthelgen fick hissarna 
värmeslag. Jag var här sä-
kert 30 gånger, förklarar 
Rolf Högberg, från Allian-
ce plus där han är spår och 
säkerhetsledare i Krono-
berg för Trafikverket fast-
igheter.

Sedan gångbron invigdes 
för drygt ett år sedan har 
problemen med värme 
och kyla medfört ett 60-tal 
utryckningar, enligt Rolf 
Högberg. Och varje ut-
ryckning kostar 5 000 kro-
nor.

En del av utryckningar-
na har också berott på att 
folk har ringt när den så 

kallade flashen blinkat. 
Det är lampan som sitter 
nedanför gångbron och 
som ska larma enbart för 
brand.

– Det är nog en del okyn-
nestryckningar och när 
folk ser lampan tror de att 
hissarna stannat, säger 
Jörgen Johannesson.

Flashen måste bli kvar, 
enligt ett krav från rädd-
ningstjänsten. Däremot 
ska nu klimatet bli bättre i 
och med den nya större 
anläggningen som instal-
lerades igår. Enligt Rolf 
Högberg kostar installa-
tionen totalt runt en halv 
miljon kronor.

Det är en liten summa 
jämfört med vad hela bron 
kostat.

Gångbron över järnvä-
gen kostade totalt 60,5 
miljoner, vilket var 20,5 
miljoner mer än beräknat. 

Kostnaden för den nya kli-
matanläggningen hamnar 
inte hos skattebetalarna i 
Älmhult.

– Nej, det får Trafikver-
ket stå för. Det är deras 
bro, förklarar kommun-
chef Roland Eiman.
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Pär Fyrlund, Byggnadsklimat AB, Jörgen Johannesson, Vuab, 
Rolf Högberg, spår- och säkerhetsledare Kronoberg, Tra-
fikverket fastighet.

Hissar fick värmeslag  
– nu byts ventilationen

●● Gångbron i Älmhult fortsätter att kosta 
pengar. Trubbel med klimatet har medfört ett 
60-tal utryckningar. Pris:5 000 kronor varje gång.

Älmhults- 
apotek prisas
Älmhult. Kronans apo-
tek på handelsområdet 
i Älmhult prisas av sina 
egna.

Det är apotekskedja 
Kronan som själva de-
lar ut priset Årets Kro-
nans apotek. I motive-
ringen lyfter de fram 
att apoteket i Älmhult 
lyckats trots att de ”lig-
ger (på) ett handelsom-
råde med negativ trend 
och tomma butiksy-
tor”.

”Det finns 
många 
svenskar som 
vill göra någon-
ting och har ett 
gott hjärta. Det 
här är ett jätte-
roligt sätt att 
bidra till inte-
grationen.”

jEnny hErz
Verksamhetsutvecklare 
Studieförbundet


