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Boende kräver
högre säkerhet
Se över den livsfarliga
trafiksituationen vid
Malmvägen i Bergkvara.
Det kräver en man i ett
medborgarförslag.
BERGKVARA. Mannen som
har skrivit medborgarförslaget till Torsås kommun
är själv bosatt i det område
som han nu vill ska åtgärdas
trafiksäkerhetsmässigt.
– Som det är i nuläget är
vägen en livsfara. Vägen är
väldigt smal och sikten är
bitvis helt skymd, skriver
mannen i sitt medborgarförslag.

Mirka Kanz, Anders Ingwald, Camilla Nordin, Pär Tornemo och Hans
Frost deltog på seminariet under torsdagen. FOTO: MARKUS DANIELSSON

Tekniknoden
ökar ständigt

● Arbetet med Tekniknod Sydost skrider

framåt enligt planen. På torsdagen var
det dags för den första workshopen.
TORSÅS. Tekniknod Sydost
är den nod av totalt fyra som
har kommit längst inom det
projekt som har fått namnet
Linnaeus Technical Centre
(LTC). Som en följd av detta
var det fullt logiskt att det
första större seminariet
hölls hos Yaskawa Nordic
AB i Torsås på torsdagen.
Under en halvdag på företaget kunde totalt 18 personer från olika företag ta del
av temat ”Hur kan service
och underhåll bidra till långsiktig lönsamhet”.

”Olika räkneexempel”

– Vi ska bland annat visa på
olika räkneexempel som de
inbjudna företagen kan ha
nytta av, säger Hans Frost
som har rollen som koordinator inom Tekniknod Sydost.
Hans Frost är också nöjd
över hur arbetet har fortlöpt
sedan han tillträdde sin

koordinatortjänst den 2
april.
– Vi är 28 företag som är
med nu och det växer hela
tiden, säger han om projektet där Linnéuniversitetet
spelar en ytterst central roll.

Tre andra noder

Vid sidan av Tekniknod Sydost har det även bildats tre
andra noder i det stora projektet. Dessa tre har ännu
inte kommit lika långt som
den sydöstra delen. Mönsterås, Ljungby och Älmhult
kommer att tjänstgöra som
stationsorter för de tre
övriga noderna.
Pär Tornemo sitter i ledningen för torsdagens värdföretag, Yaskawa Nordic AB.
Han säger att hans företag är
helt och hållet belåtet med
hur deras engagemang i tekniknoden har utvecklats.
– Vi är i dagsläget på väg in
i tre olika projekt tillsam-

”Vi är 28 företag som är med
nu och det
växer hela
tiden.”

mans med Linnéuniversitetet. Timingen med det här
projektet är helt perfekt för
vår del, säger han.
Hans Frost fick nästan
lägga band på sig själv under
presskonferensen
innan
torsdagens workshop och
seminarium.

Spännande saker

– Det är jättemånga spännande projekt på gång inom
det här. Jag skulle kanske
Hans Frost
vilja säga betydligt mer än så
eftersom det är så spännande saker. Men det kan
jag tyvärr inte göra, säger
koordinator.
Nästa sammankomst i
n FAKTA
projektet sker torsdagen
den 26 september. Då kommer andra saker att diskuteLinnaeus Technical Centre vill ras och sättas i fokus. Den
gången är det TM Design
stärka konkurrenskraft,
och Installation AB i Torsås
kompetens och lönsamhet
som står för värdskapet.
för teknikföretagen i Linnéregionen. Linnéuniversitetet
är navet i projektet. I gemenTEXT
samma mötesplatser i regionen söker man frågor att
MARKUS
DANIELSSON
arbeta vidare med tillsammarkus.danielsson
mans.
@barometern.se

LTC-projektet

Källa: Torsås Företagscenter

TORSÅS. Ett laddat möte
gav på torsdagskvällen nytt
bränsle åt frågan hur Torsås
kommun ska disponera sina
lokaler. Kvinnan bakom

lokalutredningen, Kerstin
Björn, informerade en
engagerad skara.
Hon sa bland annat att
kommunens skolverksamhet har plats för 950 barn
enligt utredningen.
– Med tanke på att det
bara finns 700 elever så
finns det med andra ord
mycket att fundera på,
menade hon och stödde förslaget om att Torsås kom-

mun bör ha en del för årskurs 4–9 samt fyra delar för
klasserna F-3.
Kerstin Björn sa också att
situationen i Torsås båda
kommunhus inte är den
bästa. Det fattas till
exempel arbetsplatser och
lokalerna är fulla med
andra brister. Här föreslås
det att de befintliga
kontorsbyggnaderna byggs
ihop.

ärenden

finns på dagordningen när Torsås kommunfullmäktige
har höstens första sammanträde måndagen den 16
september. Under kvällen ska det bland annat fattas
beslut kring reparationen av hamnkajen i Bergkvara. Ett
antal medborgarförslag finns också med. Detsamma
gäller de sedvanliga motionerna.
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Nytt larm
blev ej testat
i Torsås

MARKUS DANIELSSON

markus.danielsson@barometern.se
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Led bör
finnas på
rikslistan

● Ett missförstånd i

● Kalmarsundsleden som

n KALENDERN
UTSTÄLLNING

Fotboll TORSHAMMAR

leverantörsledet gjorde att
Torsås kommuns nya
brandlarm inte kunde
testas på torsdagsmorgonen. Det nya brandlarmet
har installerats i de båda
kommunhusen och
kommer nu i stället att
testas vid ett annat tillfälle.
Det exakta datumet är
ännu inte fastställt.

Konstutställning: 31/821/9 kl 10–14 Strömbybönan Elin Södergren ställer ut tavlor. Torsås café.

går genom Torsås kommun bör lyftas upp på
listan över riksintressen
för friluftsliv under
2013. Den åsikten har
Torsås kommunstyrelses
arbetsutskott.
Länsstyrelsen jobbar just
nu med att se över olika
områden som kan tänkas
platsa på listan.

Div. V Sydöstra

Lördag 7/9 kl. 14.00

TORSÅS GoIF - PUKEBERGS BK

Matchbollar: BL Industri och Privatstöd,
Blomlöfs Rökeri AB, Tube Tec AB

FOTBOLL
Norrvallen

ikväll fredag kl. 18.00

Norra Tångs BK Ljungbyholm GOIF

0486–233 72

En annan tanke handlar
om att delar av socialförvaltningen flyttas till Sophiagården i Söderåkra. Där
finns motsvarande 25 kontorsarbetsplatser.
Närmast väntar nu en
process där de politiska partierna ska försöka enas om
en lösning.

MARKUS DANIELSSON

markus.danielsson@barometern.se
0486-233 72
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Laddad lokalfråga rullar vidare
Det finns fortfarande
mycket att diskutera
kring Torsås kommuns
lokalutredning.
Det är kontentan av
torsdagskvällens
informationsmöte.

Mannen fortsätter med
att informera om att trots
den dåliga säkerheten kör
fordon av olika slag förbi
platsen i hastigheter som
ofta är avsevärt högre än de
50 kilometer i timmen som
är tillåtna.
– Det måste finnas någon
form av hastighetsbegränsande åtgärd att göra. Detta
innan någon eller något förolyckas, fortsätter skribenten bakom medborgarförslaget.

Matchbollar:

Uffes Grävtjänst
Elmblads Åkeri AB
Conny Johansson
Bergkvara Byggnadsvaror HB

Fotboll på Hagaborg
Division 4 Elit Södra

Matchvärdar
MP5 Sweden
Jysk, Japsko
Trelleborg Rubore
Möre Bok & Kontor
Kraftringen Service

BERGKVARA
AIF
ÄNGÖ BK

Lördagen den 7 sep. Kl. 15.00
www.bergkvaraaif.se

