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VISINGSÖ GRÄNNA MULLSJÖ SKILLINGARYD

100-årsjubleum 
firades på Öa
Freds- och kulturhelgen på Visingsö blev ett 
lyckat evenemang till Madame Tingleys ära. 
Det bjöds på bland annat musik, sång, dans, 
tal och konst.  Huskvarna SIDAN 6

Skolklass biten 
av vattenloppor
Vattenlopporna är tillbaka i badlagunen i 
Gränna hamn. Det fick några skol elever erfara 
efter att ha badat där. Detta trots att fler pum-
par sattes in i lagunen 2012.  Gränna SIDAN 6

Landstingsfullmäktige 
till Mullsjö kommun
Under tisdag och onsdag sammanträder 
 landstingsfullmäktige i Mullsjö. Det ger 
lokalbefolkningen en unik chans att delta och 
lyssna.  Mullsjö SIDAN 16

”Roligt att få känna 
sig som 15 år igen”
Veteranmoppar var färdmedlet för dagen när 
118 personer körde Skillingarydsrallyt. 
– Roligt att få känns sig som när man var 15 år 
igen, sa Jerry Karlsson. Skillingaryd SIDAN 24

LEIF RUHNSTRÖM:
Man bör enas om att en stads-
husbyggnad på Madängen 
kommer att prägla Huskvarnas 
stadsbild för överskådlig framtid.
 DEBATT SIDAN 2
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Grundad 1865

VÄDRET
I dag lovas det halv-
klart och uppehåll, tempera-
tur mellan 16 och 21 grader. 
  SISTA SIDAN

Rikard Flyckt läser 
smart intervju 
motvillig författare.
sidan 8

Våra liv i en kemisk cocktail
Miljögifter påverkar hjärnan | ”Stort hot mot mänskligheten”
MÄNNISKOR LEVER I DAG mitt i en kemisk 
cocktail. Miljögifterna finns i din mat-
låda, i din soffa och i barnens leksaker. 
I Vättern simmar fisk som gravida inte 
bör äta.

En av världens ledande forskare på om-
rådet, Åke Bergman, besökte Jönköping 
nyligen.

– Hormonstörande ämnen kan ge in-
lärningssvårigheter och kopplas till både 

diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. 
Gifterna är ett lika stort hot mot mänsk-
ligheten som klimatförändringarna, 
 säger han. 
 SIDAN 4

Hans och Agneta Palmberg lämnade Jönköping med sin stora segelbåt S/Y Laya. Flera hundra var på plats för att vinka av paret som nu ger sig ut på världshaven. Foto: JOHAN LINDBLOM

Hans och Agneta seglade ut på de sju haven
DET VAR ETT KÄNSLOSAMT avsked i lördags 
när Hans och Agneta Palmberg lämnade 
Jönköping för de sju haven. 

Hundratals människor hade slutit upp 
på Piren för att vinka av paret och mest 

känslomässigt var det för den närmaste 
familjen.

– Det känns lite jobbigt, även om jag har 
varit förberedd på det i tolv år, sa Agnetas 
pappa Sven Palmberg.

Så länge har Hans och Agneta Palmberg 
planerat sin drömresa. De har sålt villan, 
sagt upp sig från sina jobb och i drygt ett 
år bott på den stora segelbåten i hamnen.
 SIDAN 5

Hundratals vinkade adjö till paret Palmberg

Nya förskolerutiner får kritik
EFTER DEN TRAGISKA 
olyckan i Eslöv i våras 
när en tvåårig pojke, 
som glömts i bilen, dog 
vill utbildningsdirektör 
Stephan Rapp införa nya 
rutiner i alla förskolor i 
Jönköpings kommun.

Om ett barn inte kom-
mit till förskolan inom 
en timme ska förskolan 
ringa till föräldrarna.

Lärarförbundet är kri-
tiskt mot förslaget och 
har dragit det till central 
förhandling.

– Jag vill poängtera att 
vi inte vill att olyckan i 
Eslöv ska upprepas men 
vi har frgor på hur det här 
ska gå till, säger Marie 
Gummesson, andre vice 
ordförande i Lärarförbun-
det. SIDAN 5

HFF värt större hemmapublik
I LÖRDAGS TOG Hus-
qvarna FF sin åt-
tonde seger för sä-
songen och är efter 
1–0 hemma mot Kris-
tianstad fortfarande 
obesegrat på Vapen-
vallen den här säsongen.

Men trots den fina 
sviten satt bara 500 
personer på läktaren.

”Det är för dåligt. 
HFF förtjänar en 
större publik”, skriver 

JP-sportens Thomas 
Bergkvist. Sport SIDAN 16

Men trots den fina 
sviten satt bara 500 
personer på läktaren.

HFF förtjänar en 
större publik”, skriver 

JP-sportens Thomas 
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Halvklart och uppehåll. 16 till 20 grader.
Måttlig vind.

Växlande molnighet och uppehåll. 12 till
20 grader. Måttlig vind.

Växlande molnighet och uppehåll. Ca 20
grader. Svag vind.

Vädertoppen i lördags

BENGT OCH BARBRO 
 Andreasson hittade i lör-
dags morse sex döda får på 
sin gård i Ålaryd, tolv kilo-
meter väster om Skillinga-
ryd. Två rovdjurs experter 
från länsstyrelsen har 
tittat på fåren och är säkra 
på att det är en varg som 
har bitit ihjäl dem. Bengt 
Andreasson är inte förvå-
nad över vargangreppet.

– Jag vet om att vargen 
finns i närheten och har 
förberett mig på att det här 
kunde hända, säger han.

Bengt tycker att  vargen 
måste bort.

– Det går inte att ha en 

varg i våra trakter, som 
förstör för bönderna som 
sliter och jobbar. Då lägger 
de av, säger han. 
 Skillingaryd SIDAN 24

Bonden om nya 
vargattacken

I helgen dödades sex får 
i Ålaryd. Ytterligare sex får 
och två lamm skadades. 
 Foto: DANIEL SJÖDAHL

Månsarpscyklist kom i mål 
på ett hjul – trots diskning SIDAN 7

036-35 19 50, Kaxholmen

www.eldstaden.eu

mån-toR 11-17
FReDaG 11-15  

Utförsäljning 
demokaminer! 

Vi bygger  
om butiken

Kanalgatan 7, Jönköping 
036-291 60 00

Sommar 
öppet! 

Hudvård, Vaxning, 
Massage och TAFFY- 
Kosmetisk Tatuering

Mer info på 
www.bodytemple.se Varmt välkomna!

Begravningsbyrån
Casell & Frohlund

Jönköping

Gösta Johansson
Begravningsbyrå

Huskvarna

Jour dygnet runt
40 års erfarenhet – din trygghet.

036-100 600   www.casellsbegravningsbyra.se

västanå slott – gränna
hotell– restaurang  

– högtider – konferenser

Klostergatan 12 • 036-35 41 80 • www.svensKfast.se/jonKoping

Ring och
snacka lite.
Välkommen att
kontakta mig,
Caroline Biselius,
0708-24 08 03
eller 036-35 41 98.
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Nya rutiner när barn uteblir
Efter dödsfall i Eslöv | Föräldrar ska kontaktas inom en timme
JÖNKÖPING
Har det gått en timme ut-
an att ett barn har kom-
mit ska förskolan ringa till 
föräldrarna.

Den rutinen ska nu infö-
ras på alla förskolor.

– Men vad händer om 
personal skulle glömma 
att ringa? Är det persona-
lens fel om något händer, 
undrar Marie Gummesson 
på Lärarförbundet som 
dragit frågan till en cen-
tral förhandling.

Tragiken med tvååringens död 
i Eslöv har satt sina spår i hela 
landet. 

Nu vill utbildningsdirektör 
Stephan Rapp införa en ny ru-
tin för alla förskolor i Jönkö-
pings kommun.

– Om barnet inte har kom-
mit till förskolan ska persona-
len ringa hem inom en timme. 
Det finns ett antal telefon-
nummer och svarar ingen av 
föräldrarna på något av dessa 

nummer kan vi inte göra mer, 
säger Stephan Rapp som hop-
pas att den nya rutinen också 
sätter press på föräldrarna att 
bli mer noga med att meddela 
barnens frånvaro.

– Vi gör inte det här för för-
äldrarnas skull utan för bar-
nens. För det är vårdnadsha-
varna som har fulla ansvaret 
för sina barn tills de kommer 
till förskolan, säger Stephan 
Rapp.

Central förhandling
Rutinen han vill införa har 
mötts av kritik från persona-
len. Lärarförbundet har i sin 
tur dragit frågan till en central 

förhandling som sker i nästa 
vecka.

Marie Gummesson, andre 
vice ordförande i Lärarförbun-
det, säger att deras kritik till 
att införa rutinen inte beror 
på att de inte tänker på bar-
nens säkerhet.

– Vi vill naturligtvis göra 
allt för att det inte ska hända 
barnen något och ingen vill 
att den tragiska olyckan i Es-
löv ska upprepas. Det vill jag 
verkligen poängtera. Men frå-
gan är vems ansvaret är om 
det skulle hända något? Om 
personalen är upptagen med 
en barngrupp och inte har 
möjlighet att ringa. Blir det då 

personalens fel om något hänt 
barnen som inte kommit, 
undrar Marie Gummesson.

Inte alltid på en timme
I en central förhandling vill 
Lärarförbundet få klarhet i 
vad den nya rutinen får för 
konsekvenser.

– Det finns många praktiska 

saker vi vill lösa samtidigt 
som vi inte vill att olyckan i 
Eslöv ska upprepas. För oss 
är det en prioriteringsfråga. 
De flesta föräldrar hör nog av 
sig men inte alltid inom en 
timme, säger Marie Gummes-
son som vill veta hur frågan 
ska lösas praktiskt.

Stephan Rapp säger att det 

är upp till varje förskolechef 
och förskola att besluta hur 
rutinen ska genomföras. Det 
kan en administratör göra, 
tycker han, inte förskollärare 
i en barngrupp.

”Jag är förvånad”
– Man kan ju fråga sig hur ofta 
det sker att ett barn inte kom-
mer till förskolan? Sker det 
väldigt ofta att barn inte kom-
mer är det något konstigt och 
då måste vi se över vår beman-
ning. Kanske har vi då mer 
personal än vi behöver, säger 
han och tillägger att den nya 
rutinen är viktig.

– Jag är förvånad över fack-
ets reaktion. Själv är jag be-
redd att göra vad som helst 
för ett barn som inte kommer, 
säger Stephan Rapp.

Stephan Rapp, utbildningsdi-
rektör. ARKIVBILD

FAKTA: Tvååring som glömdes dog
DEN 9 MAJ i år glömde en pappa sin tvååriga pojke i sin bil i 

Eslöv. Han parkerade sin egen bil som pojken satt i och bytte 
till en annan. Senare på jobbet började han undra om han 
verkligen lämnat sin son på förskolan. 

NÄR HAN KOM TILLBAKA nästan åtta timmar senare fann han 
tvååringen död i bilen. Troligtvis hade han dött av överhett-
ning.

FÖRSKOLORNA I ESLÖV hade som  rutin att kontakta föräldrar 
om barnen inte kom. Men efter olyckan slopades den regeln 
med motivet att den vaggat in föräldrarna i en falsk trygghet.

ETT BESLUT SOM barnläkaren Lars H Gustafsson bad kommu-
nen att överväga. Han har bett kommunen att fatta ett nytt 
beslut. ”Signalen till Eslövs föräldrar är att det i framtiden inte 
är så viktigt att anmäla frånvaro till förskolan för där bryr man 
sig inte”, skrev han bland annat”.

Marie Gummesson, Lärarför-
bundet.  ARKIVBILD
 

Text: Kerstin Arwidson
036-30 40 74

kerstin.arwidson@jonkopingsposten.se

Känslosamt avsked för världsomseglare
PIREN
Klockan 13.00 i lördags 
lossade de förtöjningarna 
och lämnade Jönköping 
för de sju haven.

– Det känns stort, kon-
staterade Hans Palmberg 
strax före avfärd.
I tolv år har 50-plussarna Hans 
och Agneta Palmberg planerat 
sin drömresa. De har sålt vil-
lan, sagt upp sig från sina jobb 
och i drygt ett år bott på den 
stora segelbåten i hamnen, 
som de samtidigt har renove-
rat och utrustat för världsom-
segling.

I lördags var det äntligen 
dags att kasta loss från Jönkö-
pings hamn. Första stopp var 
Gränna i lördags kväll. Däref-
ter väntade Göta kanal och så 
småningom de sju haven.

– Vi ska anlända till Kana-
rieöarna i början av oktober. 
I slutet av november seglar vi 
vidare mot Karibien och hop-
pas vara på Barbados strax 
före jul, sade Hans.

Många vinkade av
Båten har plats för sex perso-
ner och paret tar in betalande 
besättning på sträckorna. 
Bland annat är turen över At-
lanten redan fullbokad.

När Palmbergs får återse sin 
hemstad igen återstår att se. 
Drygt 300 vänner och bekanta 
hade slutit upp på Piren för att 
vinka av äventyrarna.

– I mina allra vildaste fan-
tasier hade jag aldrig trott att 
så många skulle komma hit 
och vinka av oss. Det känns 
hedrande. Tack alla som ställt 
upp och trott på projektet, ro-
pade Hans till de församlade 
som snart fick vinka med de 
vita näsdukar som hade de-
lats ut.

”Fria själar”
För familjemedlemmarna var 
avskedet särskilt känslosamt.

– Det känns lite jobbigt, även 
om jag har varit förberedd på 
det i tolv år. De vill passa på 
att se världen medan de fort-
farande är någorlunda rör-

liga, sade Agnetas pappa Sven 
Palmberg.

Dottern Louise höll med sin 
morfar.

– Just nu känns det jättejob-
bigt, mer än jag trodde. Mina 
föräldrar är fria själar som all-
tid har gått sina egna vägar. 
Nu har jag ett föräldrahem 
som hela tiden rör på sig.

Hälsa på i Karibien
Louise pluggar utanför New 
York och planerar att hälsa 
på sina föräldrar på Barbados 
runt jul. Sven i sin tur flyger 
kanske ned till Kanarieöarna 
i november.

Peter Lindström
peter.lindstrom@jonkopingsposten.se

Försedda med vita näsdukar vinkade de församlade av Hans och 
Agneta Palmberg som lämnade Jönköping för världshaven.

Det var känslosamma farväl när Hans och Agneta Palmberg seglade ut på sin långa resa. Dottern Louise, sonen Tobias och Agnetas pappa Sven gav en sista kram. 
 Foto: JOHAN LINDBLOM 

Agneta och Hans Palmberg hade stor uppbackning när de läm-
nade Piren i Jönköping. Runt 350 personer hade samlats för att 
vinka av paret. 

Fler ramavtal 
för korrekta 
upphandlingar
JÖNKÖPING
Upphandla fler ramav-
tal. Det är den kanske 
viktigaste åtgärden för 
att få ordning på teknis-
ka kontorets och övriga 
kommunens offentliga 
upphandlingar.
Den kritiserade upphand-
lingsprocessen inom tek-
niska kontoret har varit en 
följetong under våren. Det 
började med att kommun-
revisionen riktade skarp 
kritik, bland annat mot att 
inköp har gjorts för miljon-
tals kronor utan ramavtal 
eller offentlig upphand-
ling, något som strider mot 
lagen.

Nu har tjänstemännen 
tagit fram en rad åtgärder 
för att förbättra processen. 
Stort fokus ligger på att 
upphandla ramavtal inom 
fler områden.

Särskild arbetsgrupp
Verksamheterna samman-
ställer sina behov och en 
särskild arbetsgrupp tar 
fram en aktuell årsplane-
ring för upphandlingar 

och sprida informationen i 
organisationen.

– Har vi ramavtal inom 
så många områden som 
möjligt klarar vi det mesta. 
Kritiken som vi fick hand-
lar mycket om att det sak-
nas ramavtal, säger Anders 
Jörgensson (M), ordförande 
i tekniska nämnden.

Ramavtal tecknas vid 
återkommande inköp av 
en viss vara eller tjänst, till 
exempel kontorsmaterial.

Kf ska godkänna
Andra åtgärder är att för-
bättra direktupphandlings-
processen, ha tydligare 
rutiner vid oväntade situa-
tioner och ta fram ett nytt 
system för att säkerställa 
att rätt ramavtal avropas.

Tekniska nämnden har 
godkänt åtgärderna och 
nästa steg är att kommun-
fullmäktige ska ge sitt god-
kännande.

– Det här är åtgärder som 
alla kommunens verksam-
heter kommer att ha nytta 
av, säger Anders Jörgens-
son.

Peter Lindström
peter.lindstrom@jonkopingsposten.se

FAKTA: Detta har hänt
KOMMUNREVISIONEN HAR VIA revisionsfirman Deloitte 

granskat upphandlingsprocessen inom tekniska nämn-
den. Den visade flera brister, bland annat att inköp har 
gjorts för miljontals kronor utan ramavtal eller offentlig 
upphandling.

KOMMUNREVISIONEN VALDE att rikta en anmärkning mot 
tekniska nämnden till kommunfullmäktige. Fullmäktige 
valde dock att inte rikta anmärkning, men satte krav på 
tekniska att återkomma med åtgärder.

TEKNISKA NÄMNDEN och tekniska kontoret har hållt med 
om en del brister, men menar att problemen har funnits i 
flera år och i de flesta fall rör hela kommunens upphand-
lingsverksamhet.

DE ANSTÄLLDA PÅ tekniska hotade tidigare med upp-
handlingsstopp då det har saknats klara riktlinjer.

FAKTA: Offentliga upphandlingar
SYFTET MED Lagen om offentlig upphandling är att garan-

tera konkurrensen och att kommuner och myndigheter 
kan göra inköp till bästa pris.

FÖR SUMMOR UNDER gränsvärdet 287 000 kronor kan en 
direktupphandling göras. Kommunens riktlinjer säger 
att dessa ska dokumenteras och att två leverantörer 
kontaktas vid inköp över 50 000 kronor.

VID ÅTERKOMMANDE INKÖP av en viss typ kan kommunen 
teckna ett ramavtal med en leverantör. Dessa avtal ska 
upphandlas i konkurrens.

Nytt försök med Bäckalycke-lägenheter
BÄCKALYCKAN
Nu görs ett nytt försök att 
få till lägenheter i Bäck-
alycke herrgård. Stads-
byggnadsnämnden har 
godkänt ett bygglov för 
elva bostäder.
Fastighetsbolaget Bofast vill 
bygga nya lägenheter i Bäck-
alycke herrgård där Sveriges 
Radio Jönköping tidigare hu-

serade. Ursprungsplanen på 
20 nya lägenheter stoppades 
dock i maj av länsstyrelsen ef-
ter att grannar överklagat.

Nio lägenheter mindre
Detaljplanen säger nämligen 
högst två lägenheter per fast-
ighet och länsstyrelsen tycker 
inte att 20 lägenheter kan räk-
nas som en liten avvikelse.

Nu har Bofast tagit fram ett 
nytt förslag på elva lägenhe-

ter. Nio smålägenheter i en 
länga tas bort.

Kommunens stadsbygg-
nadsnämnd har nyligen god-
känt bygglovet.

Friskola drogs tillbaka
– Vi tycker att det här är okej 
eftersom lägenheterna lig-
ger inom husets befintliga 
väggar, säger stadsbyggnads-
nämndens ordförande Anders 
Samuelsson (C).

Om någon överklagar igen 
och länsstyrelsen anser att 
även elva lägenheter är för 
mycket återstår att ta fram en 
ny detaljplan.

Tidigare i år planerades en 
friskola på platsen, men Plus-
skolan drog plötsligt tillbaka 
sitt intresse.

Peter Lindström
peter.lindstrom@jonkopingsposten.se

20 lägenheter var för mycket, ansåg länsstyrelsen. Nu gör fastig-
hetsbolaget Bofast ett nytt försök med elva lägenheter i Bäcka-
lycke herrgård. Kommunen har godkänt bygglovet. 
 Arkivbild: DANIEL HELLSTRÖM

Möjligt med fler 
tåg mot Skåne
JÖNKÖPING
Från i höst kan Jönkö-
ping bli ny destination 
för Öresundståg – om 
politikerna vill utnyttja 
den nya möjligheten. 

Då är nämligen den re-
kordstora upphandling-
en, där länstrafiken är 
en part, klar.

– Det är viktigt med bra 
koppling neråt Skåne. Det 
kommer skapa nya pend-
lingsmöjligheter och också 
direkttåg till Malmö och 
Köpenhamn, säger Carl-Jo-
han Sjöberg, trafikdirektör 
på Jönköpings Länstrafik 
(JLT).

Jönköpings-Posten 
har tidigare berättat att 
Öresundståg i framtiden 
kan komma att utöka sin 
trafik så att den når länet. 
Möjliga nya destinationer 
är Jönköping, Värnamo och 
Nässjö. 

Operatör ska avgöras
Detta regleras i en ny upp-
handling som blir klar i 
höst. Senast i slutet av au-
gusti ska anbuden ha läm-
nats till Öresundståg.

I upphandlingen avgörs 
vilken operatör som från 
december 2014 ska köra 

Öresundståg, just nu är det 
Veolia.

Politikerna i landsting-
stingsstyrelsen beslutade 
förra året att bli en part 
i upphandlingen genom 
att lägga en option. Det 
betyder inte att trafiken 
kommer att utökas, men 
möjligheten finns under 
avtalstiden. Och om det blir 
aktuellt, tas beslutet av po-
litikerna. 

En av de största
– Vi klarar inte av det med 
de budgetmedel vi har i 
dag. Det måste skjutas till 
pengar, säger Sjöberg. 

Upphandlingarna är en 
av de största som gjorts 
inom tågtrafiken. 

– Den är värd mellan tre 
och fem miljarder kronor, 
säger Mårten Ignell, pro-
jektledare för upphand-
lingen på Öresundståg.

Julia Wågenberg
julia.wagenberg@jonkopingsposten.se

Jönköpings-Posten 5 maj 
2012.
Jönköpings-Posten 5 maj 

JÖNKÖPING
”Landet långt bort”. Så
heter den färgspra-
kande dansföreställ-
ningen för barn som ges
på Fokus i Jönköping i
morgon, söndag. 
Det är Kultur Jönköpings
kommun och Småfolkets
Söndag som står bakom
föreställningen, avsedd för
barn från fyra år och uppåt.
Dansare och skapare av
Landet långt bort” är Annsi
Simar och Julia Klingvall.

– Föreställningen kan be-
skrivas som ett dansäven-
tyr som genom drömmen
bjuder på en resa långt bort,
Indien, med mystik, musik
och en glittrande final, sä-
ger

– Bollywooddans i färg-
sprakande kostymer till
medryckande musik – en
föreställning det svänger
om.

Arena är, som sagts, Fokus
på Stadsbiblioteket i Jönkö-

ping. ”Landet långt bort”
börjar kl 15 och pågår i 35
min. Efter föreställningen
blir det en kortare dans-
verkstad för barnen

Putte Merkert
putte.merkert@jonkopingsposten.se

LÖRDAGEN DEN 5 MAJ 2012 5

JÖNKÖPING

Musikal om Noas ark i Sofiakyrkan
JÖNKÖPING

IDAG, LÖRDAG, framför So-
fiakyrkans flickkör tillsam-
mans med Kyrkklockans
förskola en musikal om
Noas ark.

Manuset är skrivet av
Kjell Danfors, präst och mu-
siken är sammanställd av
Pär Hammarlund, kantor.

Bibelns berättelse om ar-

ken kommer att återberät-
tas i ord och ton. Både lejon,
harar och höns finns med i
musikalen.

Föreställningen äger rum
klockan 11.00 i Sofiakyrkan
i Jönköping. Det bjuds
också på Torgkaffe i Sofia-
gården från klockan 9.00
till 13.00.

Dansaren Annsi Simar i
föreställningen ”Landet
långt bort”. Foto: PRIVAT

Färgsprakande 
danskultur för barn

SPF Jönköping Centrum
Majs månadsmöte hölls på
Kristinagården 2 maj. Ord-
förande Gudrun Thorberg
frågade medlemmarna om
man använde cykelhjälm.
Till hennes glädje visade
det sig, att de flesta använde
detta. De flesta cyklister
som omkommer i trafiken
är över 65 år och använder
inte cykelhjälm. KFUM-
kvintetten underhöll sedan

med blandade svenska och
italienska melodier. Efter
kaffet informerade Allan
Olsson om hemsidan. Allan
informerade också om pro-
menaden den 8 maj till
Bottnaryd. Gerd Rask infor-
merade, att vi har fått in-
bjudan till Skridskoshow
den 7 maj. Onsdagen den 30
maj avslutas våren med
lunch på Tokeryds herr-
gård.

NYTT FRÅN LÄSARNA

Man lurade personer på Blocket
STOCKHOLM/JÖNKÖPING

EN MAN FRÅN Avesta har
dömts för bedrägeri mot ett
50-tal personer runtom i
landet via Internetsajten
Blocket. 

Mannen lurade perso-
nerna genom att låta dem
att sätta in pengar på hans
konto, och sen strunta i att

skicka de varor som perso-
nerna köpt. Bland annat ska
en person i Jönköping ha
blivit lurad av mannen.

Men nu har han dömts
till fängelse i ett år och sex
månader för bedrägerierna,
av Svea hovrätt.

Mannen har tidigare
dömts för liknande brott.

JÖNKÖPING
Landstingstingsstyrelsen
ska nästa vecka ta ställ-
ning till om länstrafiken
ska ingå i Öresundstågs-
systemet. 

Det kan i förlängningen
innebära direkta regional-
tåg mellan Köpenhamn
och Nässjö eller Värna-
mo/Jönköping. 
Öresundståg AB är på gång
med en ny upphandling av
Öresundstågssystemet. Och
nu är även landstinget i Jön-
köpings län intresserat av att
hoppa på tåget.

På tisdag förväntas lands-
tingstyrelsen ta beslut om all-
män trafikplikt avseende den
trafik inom länet som rör
sträckan: Göteborg-Alvesta,
som går via Värnamo, (Kust till
Kustbanan), och sträckan: Jön-
köping-Nässjö/Värnamo-Al-
vesta (Krösatåget). 

I båda fallen handlar det om
att Öresundståg AB ska lägga

in optioner på sträckorna. 
– Det som är närmast före-

liggande är att säkra trafiken
på Kust till Kustbanan, säger
Carl-Johan Sjöberg, trafikdi-
rektör för länstrafiken.

Elektrifiering krävs
För boende i Värnamo med
omnejd skulle det här inne-
bära bättre kommunikationer
till högskoleorter som Växjö
och Borås. 

När det gäller direkta regio-
naltåg till Köpenhamn finns
det två alternativ. Antingen
sträckan Nässjö-Alvesta eller
Jönköping/Värnamo-Alvesta. 

– För att det senare alterna-
tivet ska bli verklighet krävs
att banan elektrifieras, säger
Carl-Johan Sjöberg. 

Carl-Johan Sjöberg bedömer
att direkttåg till Köpenhamn
kan komma att införas inom
en ”tioårsperiod” om det visar
sig finnas intresse bland läns-
borna.

I dag tar 4,5 timmar att åka
från Jönköping till Köpen-
hamn via Krösatåget inklusive

bytet till Öresundstågen. Ett
direkttåg skulle innebära att
tiden kapas med minst en
halvtimma.

Rune Backlund (C), ordfö-
rande i regionala utvecklings-
delegationen inom lands-
tinget, ser ett inträde i
Öresundstågssystemet som
strategiskt viktigt.

– Vi måste se till att inte stå
utanför. Jag ser framför mig
att vi måste förbättra förbin-
delserna både inom vårt län
och angränsande län. Då är det
här samarbetet viktigt, säger
han. 

Daniel Henriksson
daniel.henriksson@jonkopingsposten.se

Det kan komma att gå direkta regionaltåg mellan Jönköping och
Köpenhamn framöver. Ett första steg förväntas tas på tisdag då
landstingstyrelsen ska besluta om ett inträde i Öresundstågssys-
temet. Arkivbild 

FAKTA: Jönköping-Köpenhamn
De här alternativen finns att resa kommunalt mellan Jönköping

och Köpenhamn. För att kunna göra en ungefärlig jämförelse
har tidningen valt ut en avgång på onsdag förmiddag. Priserna
gäller en enkelbiljett vuxen.

KRÖSATÅGEN/ÖRESUNDSTÅGEN. Pris: 386 kr (296 kr med rese-
kort) Tid: 4,5 h (inkl ett byte i Alvesta)

SJ - X2000-TÅG: 900 kr (ombokbar) 366 kr (icke ombokbar). Tid:
3,15 h (inkl ett byte i Nässjö). 

SWEBUS: 320 kr. Tid: 4,5 h (direktbuss) och 5,5 h (inkl byte i
Malmö).

FAKTA: Öresundståg AB
ÖRESUNDSTÅG AB ägs av Skånetrafiken, Blekingetrafiken, Kal-

mar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg, Hallandstrafiken och
Västtrafik.

BOLAGETS UPPGIFT är att samordna och driva gemensamma
frågor för Öresundstågssystemet i Sverige, häribland avtals-
frågor, trafikplanering, fordons- och underhållsfrågor, mark-
nad, försäljning, kvalitet och utveckling.

KÄLLA: www.oresundstag.se

Osäkert om Samset-skolan
Bygget inte färdigt 2013 | Vittra planerar för tillfälliga lokaler 
SAMSET
Friskolan på Samset i väs-
tra Jönköping kommer in-
te att stå färdig hösten
2013 som planerat. Nu är
istället planen att starta i
tillfälliga lokaler första
året.
Samset är ett stort nybygg-
nadsområde och antalet elever
i området kommer att växa
stadigt. 

Kommunen har tidigare
haft planer på att bygga en ny
grundskola på en tomt på
Samset. Men investeringen på
100 miljoner kronor ströks i
förra höstens budget.

Istället har kommunen läm-
nat över tomten till NCC som
planerar att bygga en skola för
friskolekoncernen Vittra. Sko-
lan ska ha plats för 420 barn
från förskoleklass till årskurs
9.

I tillfälliga lokaler
Nybygget skulle enligt pla-
nerna stå färdigt till höstter-
minen 2013. Men så kommer
det inte att bli. 

Vittra har bland annat inget
tillstånd från Skolinspektio-
nen ännu.

– Vår plan kommer att an-
passas då vi inte får definitivt
besked angående vårt tillstånd
förrän tidigast i maj och först
därefter kan vi på allvar på-
börja projektering av den nya
fastigheten, säger Heléne Pet-
tersson Jangen, regionchef för
Vittraskolorna i Väst.

Dessutom har detaljplanen
dragit ut på tiden och alla avtal
med tekniska kontoret är
ännu inte påskrivna.

Planen är istället att starta i
tillfälliga lokaler första året,
helst i närheten av tomten på
Samset. Vittra måste köra
igång 2013 för att slippa söka
tillstånd från Skolinspektio-
nen igen.

Inget tillstånd än
NCC och Vittra har markanvis-
ning för tomten på Samset
fram till sista december. Enligt
Andreas Brantgården på tek-
niska kontoret är planen att
skriva ett exploateringsavtal i

september när detaljplanen
förhoppningsvis har vunnit
laga kraft.

– Innan vi drar fram gator
och gör i ordning allmänna
platser bör vi veta att skolan

blir av så att vi inte plöjer ned
pengar i onödan.

Besked i höst
Det råder alltså fortfarande en
hel del osäkerhet kring projek-

tet. Barn- och utbildnings-
nämnden har tagit fram ett al-
ternativt investeringsförslag
på 100 miljoner kronor ifall
kommunen måste bygga sko-
lan själv. 

Besked senast i höst
Senast i höst bör det komma
ett definitivt besked, anser
kommunalrådet Andreas Stu-
resson (KD).

– Om vi måste bekosta det
själva vore det önskvärt att
kunna ta med det i budgetar-
betet.

Vittra har fortsatt stort in-
tresse för etableringen på Sam-

set, intygar Heléne Pettersson
Jangen.

– Vi vet att det finns ett stort
behov, det finns en stor mängd
barn i området och det kom-
mer att bli fler. Om allt funge-
rar som vi tänkt kommer vi
självklart att gå vidare med
detta.

På södra Samset planeras en ny friskola. Tillståndet är dock ännu inte klart och första året blir verksamheten i tillfälliga lokaler. Foto: PÄR GRÄNNÖ

FAKTA: Vittra ägs från skatteparadis
VITTRA STARTADE redan 1993 i samband med avregleringen av

den svenska skolan. Skolan driver ett 30-tal förskolor och
grundskolor från Malmö i söder till Östersund i norr.

SEDAN 2008 ÄGS Vittra av Academedia, Sveriges största utbild-
ningsföretag. Academedias moderbolag är i sin tur Marvin Hol-
ding Ltd, som har sitt säte på kanalön och skatteparadiset
Guernsey.

Socialdemokraterna: Hanteringen under all kritik
JÖNKÖPING
Majoritetens sätt att skö-
ta frågan kring den nya
skolan på Samset är
under all kritik, anser
kommunalrådet Ilan De
Basso (S).

– Här överlåter kommu-
nen allt ansvar till en pri-
vat aktör som inte ens har
alla tillstånd klara än.
Socialdemokraterna är mycket

kritiska till att kommunen
lämnat över den aktuella tom-
ten till privata intressen. De
Basso anser att det i ett stort
nytt bostadsområde bör finnas
en kommunal skola.

Ingen konkurrens
– I princip får de boende på
Samset inget alternativ utan
är hänvisade till den privata
skolan. Det blir ingen konkur-
rens utan här får Vittra mono-
pol.

Vittras skola kommer att ha

plats för 420 barn och behoven
i området kommer att vara be-
tydligt större framöver, kon-
staterar De Basso.

– Om skolan nu kommer
igång vet vi inte heller hur
många som söker den. Det här
skapar en stor osäkerhet och
gör det svårt för förvaltningen
att planera. Det är kommu-
nens ansvar att det finns en
skola i närområdet.

Kommunalrådet Andreas
Sturesson (KD) säger i sin tur
att det inte kan vara någon

självklarhet att alltid ha en
kommunal skola runt hörnet.
Barnen på Samset som absolut
vill gå på en kommunal skola
hänvisas till Dalvik eller His-
ingstorp.

Fullt på Dalvik
– På Dalvik är det fullt och His-
ingstorp börjar bli det. Oavsett
hur det blir med skolan på
Samset måste vi ändå fundera
på hur vi ska bygga ut de sko-
lorna.

Att det i bästa fall blir tillfäl-

liga lokaler på Samset från
hösten 2013 oroar inte Stures-
son.

Vittra före i planering
– I kommunens ursprungliga
planer var skolan klar först
2015. Vittra ligger, oavsett om
det blir 2013 eller 2014, före vår
egen planering.

Hade inte kommunen kun-
nat tidigarelägga planerna
som behovet ser ut?

– Att lägga in 100 miljoner
kronor tidigare hade inneburit

att något annat fått stryka på
foten, det hade inte gjorts en-
kelt, säger Sturesson.

Även om kommunen slipper
investeringskostnaden om
Vittra bygger skolan blir man
inte utan kostnader. Kommu-
nen måste betala Vittra cirka
nio miljoner kronor årligen för
lokalkostnader.

Peter Lindström
peter.lindstrom@jonkopingsposten.se

Möjlig framtid: Ta regionaltåget direkt till Köpenhamn

Text: Peter Lindström
036–30 40 84 

peter.lindstrom@jonkopingsposten.se

Skriv din åsikt!
Sms: JP (mellanslag) TYCK

(mellanslag)  följt av din
text.

Skicka till: 72121
Skriv till:
Jönköpings-Pos-

ten
Insändare
551 80 Jön-

köping
Mejla till: insend@
jonkopingsposten.se

Med åtta starka armar från räddningstjänsten kunde
Bmw:n som voltat vändas på rätt sida igen, innan den fick
bärgas bort. Foto: PÄR GRÄNNÖ

Bil voltade 
i Huskvarna
HUSKVARNA
En kvinna färdades på
Tegnérgatan i Hus-
kvarna med en BMW,
men missade bilen som
stod parkerad längs
med gatan, körde in i
den – och voltade på si-
dan.

Det var strax innan halv
åtta på fredagskvällen som
olyckan inträffade. En
kvinna kom körande i en
BMW på Tegnérgatan i Hus-
kvarna. Längs med gatan
står det bilar parkerade,
bland annat en mörkgrå
Chevrolet. 

– Kvinnan kom norrifrån

och körde på bilen som stod
parkerad på gatan, så att
hennes bil gick upp och se-
dan la sig på sidan, säger
Kjell-Åke Romfors, rädd-
ningsledare.

När räddningstjänsten
kom till platsen var kvin -
nan fortfarande kvar i bi-
len.

– Men när vi fällde baksä-
tet så kunde hon krypa ut
genom bagageluckan, säger
Romfors.

Kvinnan klarade sig utan
skador och behövde inte
uppsöka sjukvård. Den bil
som hon färdades i fick bär-
gas från platsen, liksom den
Chevrolet som hon kört på.

Ingrid Ternsjö
ingrid.ternsjo@jonkopingsposten.se


