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Bil körde in  
i signalstolpe
MÖNSTERÅS. Vid 21.30- 
tiden på påskaftonen kom 
ett larm om att en person-
bil krockat och att en bom 
blivit nerkörd vid järn-
vägsövergången vid Netto 
i Mönsterås.

Enligt räddningstjäns-
ten rörde det sig om en 
personbil som kört in i en 
signalstolpe.

– Det var fem personer 
som ska ha varit inblanda-
de men ingen är 
 avtransporterad med 
 ambulans, sa Tobias 
 Josefsson, inre befäl på 
räddningstjänsten i 
 Oskarshamn. 

3 Teknikläraren Lars Magnusson visa-
de Neo Karlsson hur man bygger en 
egen robot som kan rita.

2 Pelle Hagelin klistrar pennor på 
plastmuggen och därefter en motor 
som ska få den att rita mönster på ett 
papper.

1 Lars Magnusson visar Pelle Hagelin, 
Albin Synnermark, Tage Gustavsson, 
Agust Lindh, Neo Karlsson, Rasmus 
Selander och Joline Salomonsson hur 
robotbygge går till.  Camilla Nordin från 
IOC deltog också.  FOTO: ÅSA BOREFUR

4 Rasmus Selander och Joline Salo-
monsson skapar egna klotterrobotar.

Påsklov med robotbygge
MÖNSTERÅS. Makerspace är ett samverkans-
projekt mellan företagen inom Industrins ost-
kustcentrum, Parkskolan och Mönsteråsgym-
nasiet, och syftet är att uppmuntra teknikin-
tresset hos unga.

Man brukar ordna lovaktiviteter och den 
här gången handlade det om att bygga en egen 
robot. Det blev en klotterrobot som kan rita, 
och en solcellsrobot. Förmiddagsgruppen var 
för årskurs 1–3 och eftermiddagsgruppen för 
årskurs 4–6, båda var fulltecknade.

Engagemanget bland de unga robotbyggar-
na var stort, inte minst när teknikläraren Lars 
Magnusson kom med en idé:

– Ska vi köra sönder en motor? Ja, det gör vi. 
Stäng dörren och släck lyset. uppmanade han 
och lät sedan den lilla minimotorn gå på hög-
varv tills det började ryka om den och den gav 
upp.

ÅSA BOREFUR
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Ko räddad ur 
 gödselbrunn
Vid elvatiden på påsk
dagen fick räddnings
tjänsten larm om att en ko 
hade gått ner i en gödsel
brunn i Tålebo.

ÅLEM. Brunnen var fyra 
 meter djup, men det var en 
meter gödsel i den.

Styrkan från Ålem var 
på plats, men även Oskars-
hamns räddningstjänst 
fick rycka ut med personal 
och speciella lyftok.

Räddningstjänsten fick 
ta hjälp av en traktorgrä-
vare vid själva lyftet. Strax 
före 12.30 hade lyftet lyck-
ats.

– Det är alltid lite pro-
blem med gaser och det 
fanns risk för syrebrist, 
men eftersom det var en 
såpass stor brunn gick det 
bra. Kon mådde bra och 
sprang ut i hagen till sina 
kompisar sa Tobias 
 Josefsson, inre befäl för 
räddningstjänsten i Möns-
terås, Högsby och Oskars-
hamn.

 EMMA SKOGBERG

FLISERYD. Det var strax före 
klockan 13.30 på sön dagen 
som räddningstjänsten 
larmades om en skogs-
brand. Inledningsvis var 
omständigheterna okän-
da och räddningstjänsten 
kallade in brandflyget ef-
tersom man hade svårt att 
lokalisera branden.

– Det är inringare som 
har larmat att man har sett 
en rejäl brand på håll så vi 

håller på att försöka hitta 
den just nu, uppgav Tobias 
Josefsson, inre befäl vid 
räddningstjänsten i Möns-
terås, Högsby och Oskars-
hamn vid 14-tiden.

Med brandflygets hjälp 
hittade räddningstjänsten 
till platsen. Då upptäcktes 
ytterligare en brand, cirka 
700 meter ifrån den andra. 

Den ena branden täckte 

en yta av 200 gånger 200 
meter medan den andra 
var på ett område på 300 
gånger 300 meter. 

Styrkor från Mönsterås 
och Högsby kommuner 
deltog i släckningsarbetet 
liksom en tankresurs från 
Oskarshamn. Terrängen 
var varierad med skog, 
mark och hyggen.

– Vi har haft lite pro-
blem med vattenförsörj-

ningen så vi har fått köra 
med tankbilar, säger Tobi-
as Josefsson.

Vid 19-tiden var båda 
bränderna under kontroll. 

Det är oklart hur brän-
derna startat.

– I fredags var det två 
bränder i det här området, 
och så nu de här två. Vi har 
ingen logisk eller bra för-
klaring till hur det kan ha 

startat, säger Tobias 
 Josefsson och fortsätter:

– Vi är lite oroliga över 
att det har varit så mycket 
bränder som inte haft 
 någon förklaring. Vi har 
inte haft någon åska och 
ingen avverkning. En 
brand kan man förstå men 
när det är så många inom 
ett litet område är det lite 
konstigt. 
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Fyra bränder utan 
 förklaring väcker oro

●● På långfredagen var det två bränder en bit ifrån varandra  
i skogen utanför Fliseryd, nära kommungränsen till Högsby.

●● På påskdagen utbröt två nya bränder. 

Snabb insats 
vid markbrand
BLOMSTERMÅLA. Strax före 
klockan 18.30 på påskafto-
nen kom ett larm om en 
markbrand i Salthäll i 
Blomstermåla.

När första insatsperson, 
FIP, från räddningstjäns-
ten kom till platsen brann 
det med öppna lågor i en 
skogsdunge. 

– FIP:en var snabbt på 
plats och kunde bromsa 
upp det med en pulver-
släckare och sedan kom 
resterande styrkor lite 
 senare och lade på vatten, 
säger Tobias Josefsson, 
inre befäl på räddnings-
tjänsten i Oskarshamn. 

Totalt brann det på ett 
område på cirka 15 gånger 
20 meter. Orsaken är 
okänd.


