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Fler besökare
på vandrarhem
i kommunen
Tre vandrarhem i kommunen har ökat antalet gästnätter de senaste åren.
Fler bokar via nätet och
vill ha bättre rum.
Emmaboda. Hittills i år

har beläggningen varit
bra på flera vandrarhem i
kommunen. På Ödevata
Fiskecamp har intäkter
na för gästnätter ökat
med cirka 30 procent
jämfört med förra året.
– Det fina vädret har
påverkat. Fler gäster från
andra länder bokar via
nätet, säger delägaren
Malin Axelsson.
Eva Garami driver
Långasjö vandrarhem

och de senaste två åren
har hon märkt en ökning
av gästnätter.
– Vårt nya boknings
system online har nog
bidragit till ökningen,
säger hon.

De senaste tre åren har
även Katarina Franzén,
som driver Moshults
vandrarhem märkt av en
ökad tillströmning av
gäster.
– Vi märker att gäster
na efterfrågar en högre
standard. Vi städar och
erbjuder sängkläder,
vilket är uppskattat.
Anna Borg

Bensin stals ur bil
Långasjö. En Saab 900 parkerad på Ängsvägen i

Långasjö blev föremål för tjuvar någon gång den
gångna helgen. Enligt polisanmälan stals 20 liter ben
sin ur fordonet.
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Kommunalråd
backar om avtal
● ●När Centerpartiet kritiserar hanteringen av avtalet mellan

kommunen och 24Emmaboda säger Ann-Marie Fagerström (S):
– Jag är ödmjuk inför om vi gjort rätt eller fel - det får vi ta upp.
Emmaboda. Tidigare har
tidningen skrivit om sam
arbetsavtalet mellan kom
munen och nyhetssajten
24Emmaboda. I måndags
gick Centerpartiet i kom
munen ut med ett press
meddelande där partiet är
starkt kritiskt till hante
ringen av avtalet.
– Beslut har tagits över
våra huvuden och är inte
förankrade, säger pressta
lesmannen Göran Anders
son (C).

Ärendet har tagits upp i

beredningen där det sitter
tjänstemän och represen
tanter från Socialdemo
kraterna och Moderater
na, men inte i kommun
styrelsen. Centerpartiet

anser att ärendet är av
principiell art, det vill säga
har så stor vikt, att det bor
de avgöras i kommunsty
relsen.
– Det här är en demokra
tisk fråga och då ska alla
partier få vara med och ha
möjlighet att ta ställning,
säger Göran Andersson
(C).
Vad tycker du om denna
typ av avtal?
– Vi har inte fått möjlig
het att sätta oss in i sakfrå
gan. Men man kan undra
om den kommunala verk
samheten ska dra besöka
re till 24Emmaboda och
om skattepengar ska an
vändas till detta, säger Gö
ran Andersson.
Kommunalrådet Ann-

Marie Fagerström (S) tar
till sig kritiken från Cen
terpartiet.
– I det här fallet fick
tjänstemännen mandat
att hantera ärendet, efter
som det fanns pengar.
Men efter att Centerpar
tiet lyft frågan finns det
skäl att titta både på inne
hållet och på hanteringen
av avtalet, säger hon.
Hur går ni vidare?
– Det är olyckligt att det
blivit så här. Vi kommer
att ta upp ärendet och hop
pas på att det blir en bra
lösning i slutändan, säger
Ann-Marie Fagerström.

kommer att ske i framtiden.
Vad säger du om det?
– Vi har aldrig velat
mörka något utan vill hela
tiden ha en öppen dialog,
säger Ann-Marie Fager
ström.
Vad säger du om kritiken
att avtalet är odemokratiskt?
– När vi tog beslutet var
vi trygga i att gången var
demokratisk och gav man
dat till tjänstemännen att
hantera avtalet. Just nu
vill jag inte säga om vi gjort
rätt eller fel, säger AnnMarie Fagerström.

Centerpartiet undrar hur

Anna Borg

TEXT

anna.borg
@barometern.se
0481-427 42

hanteringen av andra
ärenden av större vikt

Sångarbrödernas Egon Lönnqvist och Eric Andersson
underhöll kaffegästerna i Emmaboda församlingshem.
					Foto: Privat

Insamling för Världens barn
Emmaboda. Under Emmaboda marknad arbetade
Emmaboda församling och Röda korset i Emmaboda
tillsammans för Världens barn.
Det var öppet hus i församlingshemmet med serve
ring och lotterier. Egon Lönnqvist och Eric Anders
son från kyrkans manskör Sångarbröderna och
kyrkorådets ordförande Stig-Ove Andersson spelade
och sjöng. Totalt samlade man in 3 700 kronor i
insamlingsbössorna. Pengarna gick oavkortat till
Världens barn.

Alf Johansson på Runes bensin satsar på miljövänliga drivmedel. Nyligen startade han med fossilfri diesel. Det nya bränslet är
ett av de som länstrafikens underentreprenörer kommer att använda i inlandskommunerna från 2017. 
Foto: Anna Borg

Noterat
PRO. Algutsboda PRO startade sin höstsäsong med en
paketauktion i Åfors Folkets hus. Ordförande Jan Karlsson
informerade om bocciaturneringen i Boda som hölls härom
veckan, höstens centrala studieprogram, planerade resor
”Ut i det blå” och till Bingolotto i Göteborg. Dessutom meddelas att gymnastiken drar i gång i oktober. Till septembermötet
är PRO-föreningarna i Vissefjärda och Boda Glasbruk
inbjudna.
Bridge. Emmaboda bridgeklubb har spelat en ny omgång.
Resultat: 1) Lars Moquist-Bengt Thuresson, 119 p. 2) SvenEric Svensson-Ronny Johansson, 102 p. 3) Jörgen SteenGöte Nissinen, 94 p. 4) Hans Sunesson-Joel Henriksson, 91
p. 5) Rolf Johansson-Nils Karlsson, 76 p.

Bensinmack i framkant för miljön
Fossilfri diesel är ett av de
senaste miljövänliga drivmedlen i Sverige. Nyligen
investerade Runes bensin
i en pump och är först ut i
Emmaboda kommun med
fossilfri diesel.
Emmaboda. I många år har
Alf Johansson, ägare av

Runes bensin, satsat på
olika miljövänliga driv
medel som rapsdiesel och
etanol.
– Vi vill vara med i fram
kant när det gäller miljö
vänliga drivmedel, säger
han.
Fossilfri diesel har fun
nits i Sverige i cirka ett år.

Än så länge är det tyngre
lastbilar som tankar hos
oss. I förra veckan var det
två personbilsmärken som
godkände den nya dieseln
i sina motorer.
– Jag tror att de andra
bilmärkena snart följer
efter. De lastbilar som
tankar hos oss kommer

från hela regionen.
I dag är den fossilfria
dieseln helt skattefri och
därmed lite billigare än
vanlig diesel.
– Annars är det ett dyrt
drivmedel, och det krävs
visst stöd för att det inte
ska bli för dyrt.
Anna Borg

