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Universitetet och
företag i samarbete
●●Ett bra samarbete finns mellan Tekniknod Nordost

och Linnéuniversitetet. Därigenom kan man utveckla
exempelvis produkter och koncept.
HÖGSBY. Högsby kommun
har i omgångar besök av
koordinatorerna
Camilla
Nordin och Hans Frost vid
Tekniknod Nordost, som
tillsammans med verksamhetsansvarige
Bengt-Åke
Lundin, Mittpunkt, gör studiebesök vid elva företag.
De tre kommunföretagen
Legoproduktion, Oscarssons Möbler och Ruben
Häggkunds Mekaniska AB
har redan gått med i Tekniknoden.
– Denna samverkan mellan företag och Linné
universitetets teknikfakultet betyder mycket och vi
har gång efter annan lyckats
nå framgångar. Det är viktigt
att ta vara på den kompetens som finns i regionen
och vi ser gärna att våra studenter stannar här, säger
Camilla Nordin med instämmande av Hans Frost.

”Det är viktigt
att ta vara på
den kompetens som finns
i regionen.”

HÖGSBY

Toppnamn
klara på
SD-listan

●●Sverigedemokraterna i

Högsby har fastställt
toppnamnen på listan till
kommunfullmäktigevalet.
Förstanamnet Leif
Gustavsson fortsätter,
medan Lennart Persson
och Philip Rosvall är nya.
De sex första är: Leif
Gustavsson, Sune Olsson,
Evert Andersson, Lennart
Persson, Berndt Limegård
och Philip Rosvall.

Camilla Nordin, Tekniknod
Nordost

Jonas Erlandsson och Solweig Ekh deltog vid
PRO-mötet.
Foto: Ingvar Gunnarsson
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Månadsmöte
med fokus på
äldreomsorg

Ute på företag

Genom detta samarbete är
75-talet studenter ute på
olika företag och det handlar bland annat om examensjobb. Linnéuniversitetet står för resorna och studenterna har ett nära samarbete med 16 forskare vid
universitetet.
– Vi har genom ett intensivt jobb lyckats få ihop
drygt en miljon kronor till
studenterna för att ge dem
bästa möjliga förutsättningar. I bilden finns också
IUC, Tillväxtverket och
Smart housing.
För Tekniknod Nordost
handlar det inte enbart om

nni korthet

●●Mycket handlade om

Bengt-Åke Lundin, Hans Frost, Camilla Nordin och
Ruben Hägglund är positiva till Tekniknod Nordost.
Foto: Ingvar Gunnarsson

samarbete mellan företagen
och
Linnéuniversitetet,
utan också om samverkan
mellan företag i både Kalmar och Kronobergs län.

Små och medelstora

– Viktigt i de här sammanhangen är att fånga upp de

små och medelstora företagen, vilket är en av anledningarna att vi är i Högsby
kommun. Vi jobbar på bred
front och är i flera avseenden en kontaktväg för studenterna till Linnéuniversitetet.
Inte oväntat är verksam-

hetsansvarige
Bengt-Åke
Lundin vid Mittpunkt glad
över besöken av Tekniknod
Nordost, som bland annat
har hälsat på hos Ruben
Hägglunds Maskin AB.
– Vi ställer gärna upp och
visar företag, som kan vara
aktuella för studenterna vid

Linnéuniversitetet,
han.

säger

text
Ingvar
Gunnarsson
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Inspiration till ökad acceptans i idrotten
Högsby IK hade på tisdagskvällen celebert
besök. Jan Nordström
och Henrik Rydström,
Kalmar, berättade om
satsningen på ökad
acceptans inom idrotten.

– Det blev en i alla avseenden mycket lyckad kväll, då
både våra spelare och
ledare fick mycket av värde,
säger sportchefen Fredrik
Hultman i Högsby IK:s fotbollssektion.

HÖGSBY. Smålandsidrotten
och Kalmar FF har tillsammans med författaren och
fotografen Jan Nordström
samt fotbollsprofilen Henrik Rydström tagit fram ett
arbetsmaterial som ska
hjälpa föreningar och lag att
verka för att skapa större
acceptans för olikheter.

Rosad bok

Studiematerialet utgår från
boken Tillsammansheten,
som Jan Nordström skrivit
och han har även engagerat
en
del
gästskribenter.
Boken har rosats av kritikerna.
– Jag har inte alltid trivts i
fotbollens miljö och var

nära att lägga av. Jag var
rädd för att sticka ut, men
fick senare ledare och lagkamrater, som tillät mig att
vara den jag ville vara. Alla
har inte haft samma tur som
jag, säger Henrik Rydström.
Redan som 18-åring slutade Jan Nordström som
målvakt i Karlstads BK, då
man i klubben inte delade
hans intresse att tycka om
blommor.
– Jag fick inte vara annorlunda och därför slutade
jag, säger han.
Ingvar Gunnarsson

äldreomsorgen vid årets
första månadsmöte med
Högsby PRO. Socialutskottets ordförande Jonas
Erlandsson informerade
bland annat om den
storsatsning som ska göras
på äldreboenden.
Dessutom fick han svara
på en rad frågor och
överlag var mötesdeltagarna nöjda med äldreomsorgen. Vidare bjöd
Anders Brandell på
underhållning. Ord
förande Solweig Ekh
berättade om kommande
resor vid mötet.

HÖGSBY

Elever har
varit på
jobbsafari

●●Projektet Leader

Fredrik Hultman, Högsby IK, ses ihop med föreläsarna Jan
Nordström och Henrik Rydström.
Foto: Ingvar Gunnarsson

Företagsutveckling inom
Mitt i Småland, som
Mittpunkt Högsby driver
tillsammans med gymnasieskolan Högsby utbildningscenter, gör bland
annat vad som kallas för
jobbsafari.
Det innebär att ungdomarna får komma ut på
arbetsplatser i närregionen. Genom projektet har
man besökt Scania i
Oskarshamn samt
medieföretaget Wåhlins
Produktion i Oskarshamn.

