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Karlshamn
ger fler
möjligheter än
Stockholm

L

ivet har verkligen förändrats sen jag
flyttade till Karlshamn. Måhända är
detta något som säger sig självt när
någon flyttar från Stockholm till Karlshamn. Jag har faktiskt fått många färggranna
reaktioner på min närvaro, allt ifrån avsmak,
intresse, till och med ett antal (ytterst få) fall
av beundran.

gamla i gamet. entombed har funnits med på hårdrocksscenen i tre decennier.
foto Daniel falk

Klassiska dödsrockare på Compagniet
KARLSHAMN

På fredag kommer ett
av Skandinaviens äldsta
death metalband till Karlshamn.
Då kliver Entombed upp
på Compagniets scen.
De har varit aktiva sedan 1989 och det första
studioalbumet släpptes
1990. Sedan dess har ytterligare åtta skivor släppts
och det tionde albumet
beräknas vara klart under
2012. Enligt Alex Hellid,
gitarrist är det främst tiden det hänger på.
Är det några skillnader
på genren death metal
idag mot när ni startade?
– Jag tror det, innan
fanns knappt själva musiken som en genre, idag
finns det hur många grenar som helst. Folk blir
bättre och bättre och mu-

siken blir mer teknisk.
Soundet är lite annorlunda idag mot för tjugo år
sedan och jag tror inte att
de extrema musiker som
håller på med death metal
idag nödvändigtvis hade
gjort det när vi startade,
utan hållit sig till genrer
som då var mer tekniska.
Varifrån hittar ni drivkraft och inspiration till
att fortsätta med musiken?
– Självklart krävs det att
själva musiken genererar
pengar, men det är självklart roligt. Varför börjar
man samla på frimärken,
skrattar Hellid och berättar vidare att turnélivet
skiljer sig nu mot när de
var 20.
– Innan kunde vi vara
borta längre perioder, ta
en kort paus och fortsätta, så ser det inte ut idag.

Men bandet är aktivt och
spelningar sätts upp allt
eftersom. Man måste vara
uthållig och gilla alla bitar
inom musiken för att orka
hålla på länge, det finns
mycket runt omkring också, från affärssidan till att
skapa skivomslag. Jag gillar att vara kreativ.
Vad är det som skiljer
Entombed ifrån andra
band?
– Vi är bra. Uppenbarligen har vi gjort någonting
som folk gillar, men vet
inte riktigt vad det är exakt. Vår publik är mer varierad nu än vad den var
förr.
– Vem som helst kan
komma fram på stan och
säga att de gillar oss, det
är självklart jätteroligt. Jag
tror att eftersom vi har en
kontinuitet i bandet, släpper nya skivor och försö-

ker utvecklas så fortsätter
folk lyssna. Själv är jag
uppvuxen med klassisk
hårdrock och de banden
jag lyssnade på spelade
också väldigt länge och
släppte hela tiden nytt
material. Det är så vi försöker göra.
Hur har karriären sett
ut, har ni stött på svårigheter eller har det varit
rakt uppåtstigande?
– Det är låga toppar och
djupa dalar, man måste
gilla hela resan och inte
ge sig. Att försöka göra en
bättre skiva, att lära sig av
misstagen.
– Vi har inte varit i Karlshamn förr så det blir kul
att se hur det är där, och
hoppas på att det kommer
vara fullt på stället, grymt
och energiskt.

Cat SvEnSSon

M vill ha in oppositionen i rådgivande råd
KARLSHAMN

Moderaterna har reagerat på att oppositionen
inte finns representerad i
Brottsförebyggande rådet
(BRÅ).
när nu organisationen
ska förändras vill partiet få
in en ledamot i rådet.
Moderaterna har jämfört hur sammansättningen av ledamöter i BRÅ ser
ut i Karlshamn med hur
det ser ut i grannkom-

munerna. Det visar sig
att oppositionen finns representerad på flera håll
och den moderate gruppledaren Marco Paulsson
menar att situationen i
Karlshamn är unik.

totalt uteslutna

”Moderaterna ställer
sig inte bakom en sådan
organisation, där vi som
kommunens näst största
parti är totalt uteslutna”,
skriver han i ett förslag till

revidering av rådet.
Socialdemokraten PerOla Mattsson, som sitter
med i BRÅ, förklarar att
den modell man valt i
Karlshamn bygger på att
det är ordförandena för
de olika nämnderna som
sitter med som representanter i BRÅ.

Öppen för diskussion

Eftersom de tillhör den
styrande majoriteten blir
det ingen representant

för oppositionen i rådet.
Undantaget är om ordföranden inte kan närvara
vid något möte.
– Det har varit så här
även tidigare, men visst
det går säkert att diskutera, säger Per-Ola Mattsson.
Han betonar att rådet
bara är ett rådgivande organ och att man inte har
något mandat att fatta beslut i olika frågor.
HEnRiK BRanDBERg

korta nyheter

Länsstyrelsen
tycker inte att
busskola stör
ASARUM Grannarna till
Gunnar Bylunds fastighet
på Tostarpsvägen har
protesterat mot att det

ska bedrivas yrkesförarutbildning på platsen.
Den boende anser att
det måste göras en ny
väg till gamla soptippen
och en annan till gamla
Sydkrafts anläggning från
riksväg 29. De vill slippa
”oväsen och trafikfaror”

på sin lilla väg. Det har
gjorts en trafikmätning
på platsen 2007 och den
visade att det färdades
200 fordon per dygn längs
vägen. 15 procent utgjordes av tung trafik. Den
gymnasiala yrkesförarutbildningen väntas med-

föra en ökning med 20
fordonsrörelser per dygn.
Länsstyrelsen avslår en
överklagan från grannarna med motiveringen att
den nya användningen
inte bör medföra betydande olägenheter för de
boende.

Så vad gör jag här? Det rakaste och mest
korrekta svaret är att jag utbildar mig på den
tekniska högskolan som ligger i staden. Detta
vore ett extremt torrt sätt att uttrycka sig och
inte alls min smak. Jag är här inte bara för att
studera utan även för att den här staden ger
mig så otroligt många fler möjligheter än vad
Sveriges huvudstad gör.
Innan jag flyttade ner så arbetade jag bland
annat som mingelfotograf på en nattklubb i
Stockholm. Detta var mitt försök till att ”gå
den långa vägen”.
Jobbet var stressigt,
tiderna ansträngan- ” Jag är här inte bara
de och arbetsmiljön för att studera utan
rent horribel. Ofta
även för att den här
fick man stå ut med
hot, otrevliga och
staden ger mig så
oberäkneliga mänotroligt många fler
niskor – ibland till
möjligheter än vad
och med våld.
Min så kallade
Sveriges huvudstad
chef träffade jag
bara ett fåtal gånger gör.”
under öronbedövande musik.
Efter vägrad betalning på ostadiga grunder
kände jag att det var nog, ”den långa vägen”
verkade kantad av missär. I bagaget hade
jag då en serie sporadiska mediejobb som
rotade sig hela vägen tillbaka till min tid som
17-åring, samt en gymnasieutbildning. Inte en
käft brydde sig om min vilja att lyckas, bara
att jag saknade erfarenhet och/eller högskoleutbildning.
Alla försök till att slå sig fram bemöttes
med motstånd. Sökandet efter en startbana,
en infallsvinkel till branschen, artade sig till
att möjligen bli fotoassistent? Frågan som
uppstod då jag till slut kom i kontakt med en
människa var: ”Hur många års erfarenhet som
assistent har du?”.
I stället för att vidare tolerera mitt underläge bestämde jag mig för att skaffa mig kunskaper som skulle kunna vända på hela situationen. Till Karlshamn flyttade jag, började en
teknisk högskola och skaffade min första egna
lägenhet. Efter fyra långa år av sökande fann
jag äntligen utbildningen som passar mig med
en plats som faktiskt är tacksam för alla unga
människors visioner.
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För de flesta är nog Kevin Borg mest känd som
maltesen som flyttade till kalla Arvidsjaur i
Sverige för kärlekens skull och sedan vann landets största sångtalangtävling. Men vad många
kanske inte vet är att han också är en julfanatiker.
Nu får han äntligen göra vad han har drömt om
ända sedan han kom till Sverige för fyra år sedan – att medverka i en julturné.

n sjunger in julen
Karlshamn

– Jag är en sån som tycker
att julen är för kort. Jag
skulle vilja ha en längre jul
och det får jag ju nu, säger
Kevin Borg.
Just nu medverkar han
som gästsolist i Magnus
Johansson och Marcos
Ubedas årliga julturné
”I juletid”. I morgon stannar de till i Karlshamn för
att ge en konsert på Stadsteatern.
När Sydöstran får tag
på ”Idol”-vinnaren varvar
han ner med sina turnékollegor dagen efter premiären av ”I juletid 2011”.
Och det är en glad Kevin
Borg som svarar i telefonen.
– Det gick jättebra! Vi
fick bra recensioner och
det kändes riktigt roligt
att göra. Det var fina människor där som verkade

ett julfan. julen betyder
mycket för Idolvinnaren
Kevin borg. Han hade
gärna velat ha längre jul
om han själv hade fått
bestämma. I morgon kommer han till Karlshamn med
julshowen ”I juletid”.
Foto PoNtUS LUNDAHL/SCANPIX

uppskatta konserten.
För Kevin Borg själv har
julen alltid betytt mycket.
Hemma i pojkrummet,
när han fortfarande bodde hos sina föräldrar på
Malta, stod en julpyntad
gran året runt.
– Dels var det för att jag
tyckte om julen, dels för
att jag var lite lat, säger
han och skrattar.

Såg snö för första gången

Han berättar att julfirandet på soliga medelhavsön Malta faktiskt inte
skiljer så mycket från det
svenska julfirandet. Förutom att den stora dagen är
juldagen och inte julafton
som här känner han igen
mycket av traditionerna.
– Vi har allt som ni har.
Egentligen är det mest
snön som skiljer. Fast det
kan faktiskt vara lite kallt
i december också. Folk
tror att det alltid är varmt
på Malta, men det är det
inte, berättar han.
När han flyttade till
sin svenska flickvän, och
numera hustru, Sofia
i Arvidsjaur i Lappland
i december 2007 hade han
aldrig tidigare sett snö.
– Det var faktiskt jättekul att se snö för första
gången. Jag blev som ett
barn igen.
Han blev dock varnad

av flickvännens pappa att
inte äta gul snö eftersom
”det kan innehålla annat
än citron”.
I år kommer han också
att fira jul tillsammans
med hustrun och hennes
föräldrar i Arvidsjaur.
Annars blir det inte
mycket ledigt för Kevin
Borg i jul. Hela 42 konserter är inplanerade. Men
det har inte Kevin Borg
något emot alls.
– Julturnén blir ju en
del av firandet och det är
riktigt roligt. Jag tycker ju
om julen så mycket. Jag
har velat göra en julturné
ända sedan jag kom till
Sverige.

Trivs som sig själv

Sedan vinsten i TV 4:s
sångtalangtävling Idol
2008 har Kevin Borg bland
annat medverkat i flera
musikaler. Så sent som
i höstas gjorde han rollen
som Danny i ”Grease” på
Kristianstad teater.
Men det är i rollen som
sig själv som Kevin Borg
trivs bäst.
– Det är lärorikt att vara
med i en föreställning,
men jag tycker att det är
roligare att få vara mig
själv, säger han.
MaTIlda OhlSSOn
matilda.ohlsson@sydostran.se
0454-32 59 05

”Turnén är större och bättre än någonsin”
Karlshamn

För nionde året i rad ger
sig gänget bakom turnén
”I juletid” ut på vägarna
för att bjuda på en julkonsert i de traditionella
tonernas tecken. hela 42
konserter ska de hinna
med före trettondagsafton.
– I år är den både större
och bättre än någonsin,
säger Magnus Johansson
om julturnén.
Även i år får Karlshamnsborna chansen att
ta del av den välkände

trumpetaren
Magnus
Johanssons och kompositören Marcos Ubedas årliga julturné.
Tidigare år har artister som Lill-Babs, Cindy
Peters, Arja Saijonmaa
och Sten & Stanley medverkat som gästartister i
turnén. I år tar de hjälp
av ”Idol”-vinnaren Kevin
Borg.
– Jag och Marcos bestämde oss för att satsa
på en yngre förmåga i år,
säger Magnus Johansson
som lärde känna Kevin
Borg under ”Diggiloo”turnén 2009.

– Jag tyckte att han var
så jäkla bra så jag frågade
honom helt enkelt om
han ville följa med oss
i jul, säger han.
Magnus Johansson berättar att publiken kan
förvänta sig en annorlunda konsert i år jämfört
med tidigare år.
– Tidigare har vi haft lite
humoristiska inslag, men
i år har vi fokuserat mer
på musiken. Och vi har
tänkt till ordentligt också
för att vi ska få ut maximalt av låtarna.
På Stadsteatern i Karlshamn tar de hjälp av sång-

FaKTa

”I juletid 2011”
Vad: Magnus Johanssons
och Marcos Ubedas årliga
julturné som bjuder på
traditionell julmusik. Huvudgästartist i år är ”Idol”vinnaren Kevin Borg.
Var: På Stadsteatern
i Karlshamn.
när: torsdagen den 1 december.
erskan Helene Persson
och Väggaskolans gymnasiekör.
MaTIlda OhlSSOn
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En
tro på
balans

D

et känns som om det inte spelar någon
direkt roll hur länge man har hållit på
med det man gör, vad som än händer
har jag nästan alltid en viss mängd prestigeångest.
Ibland surrar det i mitt huvud: ”Tänk om jag
gör fel, tänk om det inte blir bra?”. Oro, ångest
och allmän rädsla för att misslyckas, dessa
hinder tror jag att måste man övervinna i livet
för att uppnå sina mål.
Otroligt lätt att säga, men förhållanden påverkar individen kraftigt. Läraren eller föreläsaren,
för att ta skolan som ett exempel, måste prisa
ambitioner och inte slå ner på sina elevers svagare stunder.
De måste motivera sina elever till att kämpa
vidare och få dem att inse att de faktiskt kan
uppnå sina mål och drömmar, oavsett hur nedslagna de må känna sig för stunden. Sammanfattat måste man lära elever att se helheten bättre,
att det finns ett syfte med vad de gör, även i tidig
ålder.
Skolan som jag går på har en egen lösning
för att få eleverna att utmana sig själva utan att
behöva ta så stora
risker. De prisar
ambition genom
att inte sätta något ”Ibland surrar det
annat betyg än
i mitt huvud: ’Tänk
just godkänt eller
om jag gör fel, tänk
underkänt.
I detta finns
om det inte blir
styrkor och svagbra?’. Oro, ångest
heter, naturligtvis.
och allmän rädsla för
På den positiva
sidan kan gnällatt misslyckas, dessa
spikar som jag
hinder tror jag att
testa oss fram
utan rädsla för vilmåste man övervinna
ket betyg man kan
i livet för att uppnå
räkna med att få.
Vad värre är kan
sina mål.”
man säga att detta
upplägg drar till
sig en del människor som tror
att allt kommer av sig själv. Bara för att betyget
och examen kan anses enkelt att ta, förefaller
många tro att de har sitt på det torra. Inte för att
upprepa mig själv men arbetsmarknaden inom
media-inriktningen är allt annat än trygg.
Jag tror på balans i livet, att man måste
hitta sina prioriteringar. När jag började denna
utbildning ville jag lära för att arbeta inom ett
eftersökt och högavlönat område.
Efter en del tid och många bra råd insåg jag
något väldigt viktigt: man måste uppskatta det
man gör och känna ett visst driv. För vad ger
egentligen pengar mig om jag mår rent ut sagt
uselt?
Om man tar detta till mitt potentiella framtida
jobbområde, så flaggar många föreläsare om
det hektiska livet med ytterst lite fritid. Det kan
vara okej om det bara gäller en själv men det
vore stor skada att uppnå ett ekonomiskt och
civilståndsmässigt mål för att totalt misslyckas
som förälder.
Prestigeångest är för mig en resa, livet går ju
som bekant både upp och ner, med förhoppningsvis ett mål man kan uppskatta.

sydöstran | onsdag den 4 januari 2012
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Bra att
vi har
CSN

H

ur viktig är egentligen en utbildning?
Förr i tiden, säger de, kunde man börja
jobba direkt. En väns far började till
exempel arbeta direkt efter grund
skolan och någon vecka senare var han fotograf
på Aftonbladet. Sådana tider det måste ha varit
ganska vilda västern om ni frågar mig.
En sak är dock säker, det måste ha varit en un
derbar tid för ambitiösa människor. Nästan inga
CVpapper, inget tjat om erfarenhet eller referen
ser – här gick det undan, ungen skulle jobba.
På den negativa sidan kan det knappast ha
varit rätt person på rätt plats och jag hade nog
ändå inte trivts så bra. Min högt aktade struktur
saknades troligen.
Studier är alltid en kostnadsfråga och då kom
mer vi in på en av de mest omtalade företagen
inom bänknötar
kulturen: Centrala
studiestödsnämn ”
den. Avsky dem
allt ni vill men kära
medborgare, om
de inte hade fun
nits hade studier
varit en kostnads
och klassfråga. Att
de begär tillbaka
pengarna säger ju
sig självt.
Vad vi behöver
fråga oss själva är
om studierna i sig
är värda besväret.
Det är kanske därför många av mina klasskam
rater ställer krav gentemot skolan likt ett företag
snarare än en skola, för hur man än ser på saken
så är det hela business.

Centrala studiestödsnämnden.
Avsky dem allt ni
vill men kära medborgare, om de
inte hade funnits
hade studier varit
en kostnads- och
klassfråga.”

Om jag var född rik skulle jag troligen inte be
höva ta studielån, men handlar inte studier om
att lära? Om att utvecklas, att stå på egna ben
i livet? Om CSN fungerar som det ska så bör peng
arna du tjänar (om du har tagit dina studier på
allvar) vida överstiga återbetalningarna.
Föräldrar som ställer krav på sina barns val
av utbildning, så kallat ”arvtagarutbildning” är
bland det mest rysliga jag vet. Inte nog med att
man inte får göra det man vill, man är även efter
följare till sina föräldrar och inte långt ifrån en
avmålning.
Personligen kan jag inte hysa agg mot ett före
tag som ger fattiga, unga, nyinvandrade, ja alla
ambitiösa människor, en chans att förverkliga
sina visioner. Ha så kul med återbetalningarna
bara...

korta nyheter

Kommunen åtgärdar brister inom LSS

Karlshamn Kommunen har nu svarat Arbetsmiljö
verket vilka åtgärder som gjorts gällande de brister
som en inspektion visat finns inom verksamheten
LSS stöd och service till vissa funktionshindrade.
Angående att det har saknats dokumenterade risk
bedömningar av arbetet med enskilda brukare har
omsorgsförvaltningen utarbetat en blankett som ska
användas till detta. Vid vissa gruppbostäder har det
tidigare inte funnits ostörda utrymmen där persona
len kan ta rast. Det är nu på gång att åtgärdas.
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a förskola snart klar
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Svåra
val när
allt är
möjligt

T

illgänglighet är en giftig substans. Ju
flera alternativ och möjligheter jag har,
desto mindre känns det som jag gör.
Lustigt nog drar begränsningar oss till
att göra sunda val. När jag för lite mindre än ett
halvår sen flyttade in i min lägenhet här i Karlshamn så hade jag varken tv eller internet. Det
var i denna stund jag gjorde något jag inte haft
tid med på flera år: jag gick till biblioteket.
Det var troligen över 15 år sedan jag suttit ner
och läst seriealbum, vare sig för barn eller vuxna. I denna avsaknadens stund hade jag plötsligt tid, ironiskt nog, att sakta ner lite.
Någonstans blev
jag en stressad
”Någonstans blev jag
snubbe som
tvångsmässigt
en stressad snubbe
måste inspektera
som tvångsmässigt
sin mobiltelefon
mitt i natten för
måste inspektera sin
att studera det
där reklam-sms:et mobiltelefon mitt i
om min ringtaxa.
natten för att studera

det där reklam-sms:et

I vår tid kan man
om min ringtaxa.”
få tag i det mesta
den digitala vägen, lagligt eller
inte, men vill man
verkligen ha allt på en gång? Framför allt så kan
man inte ha allt på en gång.
Underligt att tillgänglighet och enorma mängder möjligheter kan skapa en så ihålig känsla.
Hemma har jag och brorsan tillgång till egenskaffade och bra persondatorer. Min mamma
å andra sidan visade till en början inget direkt
intresse för sådan teknik, och det gav sig självt
när hon väl gjorde det, så fick hon en lite föråldrad maskin.

det är grönt på väggarna ska barnen få sätta upp sina teckningar. Foto Gunnel Persson

Fakta

Prästslättens
nya förskola

Huvudingången. snart är allt klart utomhus. Här gör man vid det sista vid huvuden-

trén.

drog ut på tiden en månad gör det ingen skillnad för när barnen kan
flytta in. Startskottet

går i augusti som det var
sagt.
– Det kan till och med
bli så att någon avdel-

ning får börja tidigare.
Det är många barn nu.

Johanna SPogarDh

Första spadtaget vid bygget
av den nya förskolan i Präst
slätten togs den siste februari
förra året. I slutet av mars ska
den vara helt klar.
Den nya förskolan blir 1 300
kvadratmeter stor, cirka 300
kvadratmeter större än den
förra.
Den ska rymma sex avdel
ningar, varav två stycken är ur
och skuravdelningar som mes
tadels ska vistas utomhus. 120
barn kommer totalt att få plats.
Personalen får en egen del av
byggnaden, det blir en matsal
inne och en ute och ett så kallat
rörelserum för teater, musik
och uppträde.
I augusti är det tänkt att verk
samheten ska starta där.

Här fann min bror och jag en helt ny motivation: Hur kunde vi förbättra morsans arbetsyta
och utrustning? Ingen av oss hade några pengar
till detta och hade vi helt enkelt slantat upp
hade hela grejen varit förstörd.
Poängen med detta är att gemene man ofta
kastar gamla IT-grejer som de anser saknar värde eller har fallit ur tiden. Min före detta rumskamraten ska kasta sin stationära dator? Passar
oss fint. Kasserade högtalare med avklippta
sladdar? Här ska lödas!
Resultatet är på gränsen till ett hantverk och
underligt nog har vi nästan hållit nollan hela
vägen. Klart att vi helt enkelt kunde ha beställt
allt som behövdes, men hur kul hade det varit
när man kan gå emot tillgängligheten och njuta
av färden?

Följ oss på Facebook
www.facebook.com/sydostran
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Att helt
plötsligt
se allting
klart

D

et är väldigt sällan som man faktiskt
tänker på helheten i det man gör. Att
det man åtar sig kanske faktiskt är en
liten del av något stort och inte bara
ett konstant behov att producera, prestera och
leverera.
Själv känns det som om jag på snudd som på
aldrig ser denna helhet. Vilket är mycket frustrerande som student, där man i det stora hela
bör tänka framåt och acceptera att man bygger
något för framtiden.
Det skall dock sägas att min utbildning kräver
att jag producerar varje vecka, dag ut och dag in
och om jag inte klarar detta eller tröttnar: är jag
då inne på fel spår? Ångest, grubblande och prestigeångest är den del av min bräckliga natur.
Återkoppling och feedback är egentligen det
enda sanna beviset jag har för att jag just är på
rätt spår samt att jag duger. Om jag av en eller
annan anledning känner jag slösar min tid kan
min tillvaro förfalla ganska så markant.

Äkta perspektiv på tillvaron är för mig alltså
ganska ovanligt, men det händer.
För någon vecka sedan fick jag ett ytterst
smärtsamt besked, en nära släkting hade gått
bort. Även med
det geografiska
avståndet hade
”Jag kan inte minnas
hon alltid varit
nära till hands
ett tillfälle då jag fått
med regelbundna
sådant klart perspeksamtal varje söndag. Om det är nåtiv. Nu var plötsligt
got jag är tacksam
min konstanta sträför så är det att
jag haft en så fanvan efter förbättring
tastisk mormor
och respons äntligen
som alltid fanns
borta för ett kort
där när man behövde henne.
moment. ”
Jag har lärt
mig mycket av
henne, bland annat mycket stark
plikttrogenhet. Efter det att jag fått beskedet om
hennes bortgång var min naturliga tanke att jag
måste pusha på och fortsätta som vanligt.
Något annat som jag är mycket tacksam för är
mina klasskamrater, som mer eller mindre ruskade om mig och öppnade mina ögon för vad
som egentligen var viktigt.
Att jag jobbar ihjäl mig för att komma några
steg framåt eller att jag går hem, ringer min
mamma nu när familjen verkligen måste hålla
ihop?
Jag kan inte minnas ett tillfälle då jag fått
sådant klart perspektiv. Nu var plötsligt min
konstanta strävan efter förbättring och respons
äntligen borta för ett kort moment. Något som
jag inte ens kan se som positivt med tanke på
priset.
Jag tänker lära av mina misstag, leva på mina
minnen och växa av mina erfarenheter, i vilket
fall försöka.
Framförallt måste man försöka att inte vara för
hård mot sig själv. Det sa alltid du, mormor, och
du visste alltid bäst.

sydöstran | onsdag den 14 mars 2012

Fiberföreningar ute på
landet kan bli skattefällor
Hällaryd

handläggs efter att fått
avslag på den förra. Föreningen har återkommande
försökt få momsen betald
tillbaka efter att ha grävt
ner fiberkablarna.
Ifall de hade grävt ner
utan momsavdrag skulle
föreningen troligen gå
i konkurs, då det skulle
ha kostat flera hundratusentals kronor extra.

Staten ger och sen fäller.
Fiberföreningar i Karlshamns glesbygd står i dag
med nästan fyra miljoner
skattekronor på tomgång
eftersom Skatteverket
fäller PTS egna rekommendationer.
Ännu ett byalag vill
gräva ner fiber till bland
annat bredband och telefoni. Hällaryd Väst Fiber
heter den ekonomiska
förening som i veckan fått
330 000 kronor i bidrag av
Post- och telestyrelsen för
att gräva ner fiberoptik.

Pilotprojekt

Problem med momsen

Ordförande Tomas Nilsson är dock försiktig med
planerna. Han är glad
över att ha fått delfinansieringen beviljad, men är
väl medveten om de utmaningar liknande föreningar sitter med i dag.
Problem med Skatteverket om momsavdraget
av själva anläggningen
har dragit långt ut på processen för de andra föreningarna.
– Vi avvaktar tills vidare
till vi har bra argument
att möta dem med, säger
han.
Området som föreningen vill gräva ner fiberkablar sträcker sig i om-

Fiber till byn. i nävragöl, norr om Karlskrona, lyckades en
fiberförening gräva ner fiber till ett hundratal hushåll tidigare i år. Foto Maths olsson
rådena väst om centrala
Hällaryd och innefattar
runt 70 hushåll som kan
koppla upp sig.
I Ringamåla kämpar
fortfarande systerfören-

ingen med att få momsen
avdragen. De har gått in
med en begäran om omprövning med kompletteringar till Skatteverket
i Västervik där den i dag

Ringamålas fiberförening är pilotprojektet
i Karlshamn där inblandade redan 2011 hoppades få snabbare bredband
och telefoni. Föreningen
fick totalt 1,8 miljoner
kronor av bland annat av
Post- och telestyrelsen. En
stor statlig finansiering
som just nu inte kommer
till användning.
Samma gäller fiberförening Halbyfiber beläget
i Halasjöbygden som fick
lika mycket pengar. Några
av föreningarna har anlitat jurister från LRF för att
försöka reda ut det hela.
Ringamåla, som går i
bräschen för alla fiberföreningar i Karlshamn,
hoppas få svar från
Skatteverket inom kort.

AlexAnder TörnqviST

döms efter misshandel med ölburkar
KarlsHamn

Mannen trängde sig in i sin
före detta flickväns bostad
och slog henne sedan flera
gånger med en påse full
av oöppnade ölburkar. nu
döms han för misshandel
och hemfridsbrott.
Det var i somras som
kvinnan hade kontakt
med sitt ex som ville träffa
henne. Kvinnan gav honom ett ultimatum – han
fick träffa henne endast
om han kom till insikt om
sina drogproblem och ville prata om detta.

När mannen, som är
i 25-årsåldern, sedan dök
upp hos henne ansåg hon
att han inte förstått detta
budskap och hon bad honom gå igen. Mannen gick
men kom efter en stund
tillbaka igen genom att
”storma in” i bostaden.

Slog med ölkasse

När hon sa åt honom
att gå igen kastade han
först en ölburk på henne
och började därefter slå
mot henne med en kasse
full av flera ölburkar. Kassen träffade både hennes

kropp och ansikte. Innan
mannen lämnade bostaden tvingade han henne att
be om ursäkt för att det
var hon som tvingat fram
situationen.
Mannen medger att
händelsen har inträffat,
men han förnekar att det
var hans avsikt att slå
henne med kassen med
öl. Han menat att han
trodde att hon skulle slå
mot honom och att han
därför hållit upp kassen
som skydd.
Detta tror inte tingsrätten på och dömer mannen

till skyddstillsyn och 60
timmars samhällstjänst
för misshandel och hemfridsbrott.

Allvarlig kränkning

Han måste också betala runt 12 000 kronor
i skadestånd till kvinnan
eftersom tingsrätten anser att kvinnan kränkts, i
synnerhet sedan det skett
i hennes egen bostad.
Mannen förekommer
sedan tidigare i straffregistret under fem avsnitt.

MATildA OhlSSOn

Korta nyheter

Rätt om expanderande
rökeri i Vägga

I måndagens tidning hamnade
fel bild till notisen om Vägga rökeri. På bilden är Vägga fisk- och
delikatessrökeri, som inte ska
förknippas med grannen Vägga
rökeri. Ägaren till Vägga fisk- och
delikatessrökeri framför att man
röker lax endast för försäljning
endast i Karlshamn. Vägga fisk- och delii Karlshamn. Grannen Vägga
rökeri har däremot verksamhet katessrökeri röker lax endast för försäljning
i Karlshamn.
även i Nässjö.

Rånad man hittade till
slut sin mobiltelefon

KarlsHamn Den man som anmälde till polisen att han blev rånad
i helgen när han skulle beställa
mat på torget har nu ändrat i sin
anmälan eftersom han hittat sin
mobiltelefon. Den ska inte ha
försvunnit i helgen men däremot
är det fortfarande oklart hur han
blev av med sin plånbok. Den hittade han i alla fall också på kyrkogården intill torget dagen efter.
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Krönikör// Joakim Klebe

Det
finns
alltid
bättre
sätt…

A

kademiska utbildningar med dess obligatoriska kurslitteratur, tentamen och
betygstämpel var allt jag kunde för lite
mer än ett år sedan. Det var den enda
anledningen till att jag flyttade hit, dess struktur och den känsla av gråartad seriositet och till
viss del trygghet som följer.

funktionsnedsättning och människor utan. Caroline mårtensson ska åter spela med när föreställningen sätts upp i london.

föreställning i London
”Det var många som
blev väldigt berörda
och en del till och
med grät.”
Caroline Mårtensson

ning och att det är det
som gör den så unik.
– Annars är det alltid
så att det ska vara så glatt
och käckt med människor
som har funktionshinder.
Jag tycker att det är viktigt
att man vågar ta upp en
annan sida också. Även
människor med ett funktionshinder kan uttrycka

sig på ett abstrakt sätt. Det
är bra att det lyfts fram.
I sommar är det alltså
åter dags för föreställningen att sättas upp
igen. Denna gång blir det
på en av Londons främsta
musikfestivaler, nämligen
City of London Festival.

Spännande

– Det ska bli jättespännande, säger Caroline
Mårtensson som också
hoppas att sommarens
framförande ska leda till
ännu fler uppsättningar
av föreställningen.

”Gryning i Galamanta”
Är ett samarbete mellan Share
Music och den internationellt kände
trombonisten och tonsättaren Christian
Lindberg, koreografen Helene Karabuda
och Blåsarsymfonikerna. ensemblen

PROfil
Caroline Mårtensson
Ålder: 26 år.
Bor: i Göteborg.
Uppväxt: i Karlshamn.
Gör: Studerar till aktiveringspedagog.
familj: Mamma Christina,
pappa Bengt och lillebror
ola.
intressen: Spela musik,
träffa folk, hänga på fik,
promenera i skogen och gå
på konsert.

Matilda OhlSSOn
matilda.ohlsson@sydostran.se

består av 13 personer, där vissa har en
funktionsnedsättning och andra inte.
föreställningen sattes för första
gången upp på Stockholms centralstation
2009. den visades sedan tillsammans
med en dokumentär på Svt året efter.

den 6 juli i sommar kommer föreställningen att spelas under City of London
Festival som firar 50-årsjubileum i år.
Betydelsefulla gäster från näringsliv,
kultur och politik har fått en specialinbjudan till föreställningen.

Inget av detta var väl något jag egentligen
strävade efter eller såg fram emot, men det var
det enda sätt att lära, det enda sätt som jag kände till.
Föreställ er min känsla när jag anländer till
detta campus långt bort, kritisk och obstinat
som jag är, och finner att stora delar av den klassiska akademiska utbildningen inte är att vänta
här.
En allt för lång tid grubblade jag över hur detta
kunde fungera, en skola utan tentamen, där studielitteratur är i
det närmaste valfritt? Inte heller
kan man få mer
”I nästan två år nu har
än godkänt på
jag sett mina klassuppgifterna, var
kamrater bokstavligt
har jag hamnat?
På en plats där
spränga gränser och
det finns betyligt
slita som djur för
fler och spännande sätt att lära, är
föreläsare som kan
svaret.

sin sak och gör rätt.”

Jag har studerat
på högskola tidigare, på Stockholms universitet
med alla tidigare nämnda komponenter inkluderade. Icke inkluderat var det tryck och hopp
en riktigt bra föreläsare kan ge studenterna.
I mina ögon bygger skolans koncept på passionerade och engagerade föreläsare som skapar
egna personliga forum.
I nästan två år nu har jag sett mina klasskamrater bokstavligt spränga gränser och slita som
djur för föreläsare som kan sin sak och gör rätt.
Jag har även sett dem tvivla, ha ångest och
ibland strunta blankt i uppgifter för dem som
misslyckats med sitt uppdrag.
Det sämsta man kan göra är att ställa sig inför
min klass och tro att man kan uppnå resultat genom att snabbt presentera sig och sen bränna
igång en powerpoint inom ämnet.
Nej, på denna nivå är förtroende allt. Tilliten
till att personens kunskaper överskrider våra,
att de menar allvar och att vi kan (med deras
hjälp) bli som dem.
”Detta kan jag, lyssna på mig, hör mig och ni
kan förverkliga era visioner.” Svårare än så är
det inte, men om något av dessa element saknas
så finns det stor risk att hela det koncept som
min skola bygger på förfaller.
En föreläsare kan skapa hopp inför nästa projekt och dra upp moralen, eller i motsats skapa
hålögda stackars studenter som undrar vad de
har där att göra.
Sammanfattningsvis skulle jag aldrig byta dessa erfarenheter mot något slags streber-akademi
i världen.
Det finns alltid ett bättre sätt.

sydöstran | onsdag den 23 maj 2012
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De kraftfulla
och underliga
ambitionerna

InspIratör. danijela rundqvist var en av de olympiska stjärnorna som fanns på plats för att inspirera och dela med sig av goda råd.

A

mbition är ett kraftfullt och underligt ting. Till viss del är det besläktat med drömmar men med
en förankring i förverkligande
och aktion.
Ungefär som takt har vissa ambitioner
och visioner medan andra förefaller sakna dem totalt. En ledande kraft som driver oss framåt och håller oss levande. Den
pushar oss till att ta göra det där lilla extra för att just förverkliga den där uforiska
drömmen.

LängdHopp. andrei olteanu visade sig vara något av en talang på längdhopp. julius svensson tyckte
också längdhoppet var kul, men tänker satsa på fotbollen.

spelen kom till Vägga

Det är dock inte alls roligt att bemötas
av menlöshet och ointresse med denna
utgångspunkt, vare sig du är i arbetslivet
eller del studiegrupp. Att slösa sin tid och
kasta pärlor för svin är något jag alltid varit rädd för. När man behöva kompensera
för andra är det aldrig kul, värst av allt är
att bli tagen för givet.

250
elever var med på evenemanget.

Faktum är att just känslan av menlöshet utan respons eller syfte hade rotade
sig allt för bra i mitt sinne för bara några
år sedan. Det är faktiskt först nu på sista
tiden som jag insett att det verkligen aldrig är fel att vara ambitiös och alltid göra
sitt bästa, hur fruktlöst det än må verka.

12

olika aktiviteter
kunde man prova på
under dagen.

5
olympiska stjärnor
fanns på plats för att
inspirera och hjälpa
till.

På samma sätt känner jag prestigeångest, rädsla för att misslyckas.
Måhända
värst av allt
vore att slu- ”Måhända värst av
ta som en allt vore att sluta som
medelmåtta
och sakta en medelmåtta och
tyna bort i sakta tyna bort i en
en känsla av
meningslös- känsla av meningslöshet.
het.”
Ambitioner
slår högre
än regelrätta
kunskaper i
mina ögon.
Exempelvis
att kunna
teckna avsevärt bra (vilket inte alls är fel),
men utan drivet, mognaden och framförallt ambitionerna är det svårt att komma
någonstans.

språng. agnes Bång tyckte att längdhoppet var roligast och kan kanske tänka sig att prova på fler
gånger. att eleverna ska få möjlighet att hitta en sport de gillar är själva andemeningen med arrangemanget.

Feedback, skulle man kunna kalla det,
att få höra vad man är i andras ögon. Deras syn på det man gör och de styrkor som
man inte kan se på egen hand. Då får man
se delmål och kanske till och med helheten.
Med nya erfarenheter i bagaget tänker
jag fortsätta vara ambitiös och se framåt,
dock lär jag nog aldrig komma över känslan att bli tagen för givet.
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En musikalartist med
lite av Karlsson i sig
Karlshamn

Varför välja mellan att satsa på teater,
musik, sång eller dans när man kan
få hela paketet? Så resonerar Karls
hamnssonen Stefan Johansson, utbil
dad musikalartist vid Balettakademins
musikallinje i Göteborg.
– Att få göra allt som jag brinner för
på samma gång är en ynnest, säger
han.
I sommar kan man se honom i titel
rollen i musikaluppsättningen av
”Karlsson på taket” på Skottsbergska
gården.
Stefan Johansson, 25, har därmed
lämnat Göteborg tillfälligt för att till
bringa sommaren i sin hemstad. Men
han var själv först lite skeptisk till om
han skulle passa i rollen som Astrid
Lindgrens speciella figur när han fick
förfrågan av Sandelius kultur & nöje i
höstas.
– Ja, eftersom jag är lång och ganska
stor. Jag funderade på hur man skulle
kunna få det trovärdigt. Men jag har
mycket av Karlsson i mig. Mycket är
en världslig sak för mig. Det ordnar
sig, tänker jag. Och jag tycker om att
leka – annars är jag inte med!
Och Stefan Johansson har tyckt om
att leka i teatervärlden länge. Åtta år
gammal gick han med i Teatersmed
jan och har sedan dess varit involve
rad i flera av teatergruppens produk
tioner.
– Jag var i stort sett med alla år på
Kastellet. Men när jag började i en
musikklass på högstadiet blev det
mer fokus på sång och musik och jag
backade lite från dansen och teatern,
berättar han.
Intresset för sång och musik växte
sig så pass stort att han flyttade till
Stockholm redan som 16åring för att
gå musiklinjen på gymnasieskolan
Rytmus.

Speciellt utvald

Efter det fick han tipset av en kom
pis att söka till Balettakademins mu
sikallinje i Göteborg – något som Ste
fan Johansson själv inte hade trott att
han till slut skulle göra.
– Jag var intresserad av musikal,
men hade inga tankar på att bli musi

1.

PROFIl
Stefan Johansson
Ålder: 25 år.
Uppväxt:
I Karlshamn.
Bor: I stadsdelen Kortedala i Göteborg.
Familj: Flickvännen Andrea, mamma,
pappa och en
halvbror.
Gör: Frilansar som musikalartist.
Fritid: ”Förutom att jobba med teater
gillar jag att cykla runt, njuta av livet,
fika och umgås med vänner.”
Aktuell: Spelar i Sandelius kultur &
nöjes sommarteater på Skottsbergska
gården: ”Karlsson på taket”. Premiär
den 28 juni.
kalartist, säger han.
Men han bestämde sig ändå för att
söka och blev också en av det 20tal
som valdes ut bland flera 100 sökan
den. Och det blev han också minst
sagt varse om.
– Man fick verkligen jobba så att
det stod härliga till. I gymnasiet var
det lite lugnare, så det blev en riktig
helomvändning! Boot camp med nio
och en halv timmes dans i veckan,
säger Stefan Johansson och berät
tar han innan dess bara hade dansat
två–tre terminer i dansföreningen Le
Piqué i Karlshamn.

Arbetat på Göteborgsoperan

Att hoppa av den hårda utbildning
en var ändå aldrig något som han fun
derade på.
– Det är de tre bästa åren i mitt liv.
Jag har aldrig haft så kul och jag ut
vecklades otroligt mycket i den farten.
Och viljan att arbeta som musikal
artist växte sig starkare och starkare.
– Det var inte möjligt att inte bli
insnöad på musikal. Jag upptäckte
en helt ny värld och då föddes suget
efter att få jobba med musikal.
Efter att Stefan Johansson tagit
sin examen, 2009, fick han sitt första
jobb – en roll i uppsättningen ”Guys

åtta par.

Självkännedom och ödmjukhet

Samtidigt berättar han att självför
troendet inte alltid är på topp, trots
att hans karriär som frilansande
musikalartist har rullat på sedan han
blev klar med utbildningen.
– Ibland kan jag undra när de ska
komma på att jag egentligen inte är
så bra. Det brukar vara en sådan fas
i varenda produktion jag gör. Men att
vara självkritisk gör också att man
jobbar bättre. Så länge man inte kän
ner för mycket ångest, det är inte hel
ler bra.
Stefan Johansson kommer till slut
fram till att självkännedom och öd
mjukhet är de bästa vågskålarna
när man arbetar inom musikal
branschen.
– Att man vet om att man är bra,
men att man inte skryter om det.
Vad som händer i höst för hans del
efter att han spelat färdigt ”Karlsson
på taket” vet han ännu inte, mer än
att han åker tillbaka till Göteborg.
– Det är ju en oviss bransch, men
det dyker säkert upp något jobb.
Trots ovissheten trivs han faktiskt
bra med att arbeta som frilansare.
Han är nämligen inte så säker på att
det hade varit så mycket bättre att
vara fast anställd.
– Visst, som fast anställd hade man
haft en fast inkomst och fått göra mu
sikal hela tiden. Men frågan är om
inte lusten hade försvunnit då. När
man väl får jobb nu så vet man i alla
fall att det är för att man duger.

MAtIldA OhlSSOn

8 frågor till Stefan

Vilken kurs skulle du vilja gå?
– Jag har velat söka kursen ”Skydd mot
olyckor” på brandmansskolan. Att bli brand
man var min barndomsdröm och jag ska nog gå den
kursen i höst.

2.
3.
4.

and Dolls” på Göteborgsoperan.
– Det var underbart att få vara med
i den. Det kändes stort att få jobb på
Göteborgsoperan och att få komma in
i den gigantiska musikalvärlden.
Det blev också ett kvitto på hur
mycket han lärt sig under utbildning
en och han blev positivt överraskad.
– Just när man går i skolan så känns
det mest som att man utvecklas
i jämn takt med sina klasskamrater.
Det är inte förrän man börjar jobba
på riktigt som man märker hur myck
et man egentligen har lärt sig, och att
man faktiskt kan hänga med de duk
tiga proffsen.

Vad gör du en fredag klockan 18.00?
– Vanligtvis har jag fredagsmys då med
en bra film och marängsviss.
Vilket ord använder du alldeles för ofta?
– Jag svär vardagssvordomar alldeles för
ofta.
Hur många skor har du?
– Många fler än jag hade innan jag
skaffade flickvän. Det har gått från två par till

5.
6.
7.

Om du fick ett extra rum – vad skulle du ha
i det då?
– En musikstudio att skriva egna låtar i. Det
har varit en dröm länge.
Beskriv dig själv med en färg.
– Brun eftersom det är en blandning av alla
färger.

Vilken är din ovanligaste vana?
– När jag har druckit ur en läskbruk är jag
för lat för att ta hem den, men samtidigt vill jag
inte slänga den. Då brukar jag ställa den bredvid pap
perskorgen i stället så att någon annan kan panta den.

8.

Vad kan du inte äta frukost utan?
– Vatten. Jag måste alltid dricka ett glas
vatten innan jag äter frukost.

Krönikör// Joakim Klebe

På väg
i rätt
riktning

S

å var sommarens flyktiga tid änt
ligen här, varm, härlig och på tok
för kort i detta norderliga land. För
oss studenter innebär detta ett tre
månader långt sommarlov som du kan
sova bort, om man nu känner för det.
Dock så vet den medvetne studenten
bättre än att slösa sin tid, anser jag i vilket
fall. Vare sig det handlar om sommarjobb
eller fördjupning inom dina studier så är
jag nöjd, eftersom tiden faktiskt går så väl
digt mycket snabbare än man tror.
På tal om det så har min tid i denna
spalt nu nått sitt slut och nu kan jag bara
se tillbaka med glädje över att jag vågade
språnget och ansökte till detta jobb.
För att vara helt ärlig så handlade det om
en annan människas tilltro, en mycket star
kare och duk
tigare klass
kamrat som ”Livet är för kort
trodde på mig
för att vänta på att
och bjöd in mig
i vår skolas någon ska komma
egen tidning. och tala om för dig
Just klichén
”Ett jobb leder att du faktiskt kan
till ett annat” mer än du tror.”
rådde plötsligt
och plötsligt
såg jag mitt
ansikte i tidningen. Något som kändes full
ständigt omöjligt i hemorten i kanten av
huvudstaden!
Jag har alltid varit en anhängare av
struktur med en strävan efter att se hel
heten och lära av vad jag gör, i detta fall
kan dessa sammanfattas bäst med ordet
tacksamhet.
Jag är tacksam för att Sydöstran tog in
mig som skribent, trots att jag inte hade
någon riktig tidigare erfarenhet. Jag är
mycket tacksam till min klasskamrat som
knuffade mig i rätt riktning, det gav mig så
enormt mycket.
Framför allt är jag tacksam för min slut
giltiga insikt: livet är för kort för att vänta
på att någon ska komma och tala om för dig
att du faktiskt kan mer än du tror. Absurda
begränsningar, något slags regelkarta över
vad jag kan har undermedvetet skrivits
i mitt sinne.
Att motverka denna svaghet ska bli min
melodi, jag börjar nu på en gång med att
söka ännu ett jobb som skribent, tror jag.
Tills dess vill jag önska en glad sommar till
er alla! Vi ses till hösten igen, Blekinge!

korta nyheter

Skadegörelse på Citygallerian

Karlshamn Vid tretiden på måndagsefter
middagen slog någon sönder en ruta till City
gallerians parkering. Det ska finnas vittnen
till händelsen.

Kastade sten genom altandörr

Karlshamn Schweden Splitt har anmält att nå
gon har försökt bryta sig in på företaget genom
att kasta en sten genom en altandörr. Detta
ska ha hänt under natten mellan lördagen
och söndagen.

