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INSIDORNAFAMILJ & FOLK EKSJÖ SPORTEN ANEBY DAGENS ROS

EN BUKETT ROSOR till
Eksjö vårdcentral, Orto-
peden på Höglandssjuk-
huset samt arbetstera-
peuten - för påbörjad
och slutförd vård inom
90 dagar! Trevligt bemö-
tande och ett strålande
resultat med karpatel-
tunneln.
Eva fd 08-ing – numera
skogsbo utanför Eksjö

Fler gårdar
kan ha fått
salmonella
EKSJÖ Provtagningarna av
djuren på den salmonella-
drabbade gården i kommu-
nen fortsätter. 

Då försäljning har skett
till tolv andra gårdar så
finns risken att smittan har
spridit sig dit. 

De djur som hittills har
konstaterats vara smittade
ska avlivas. Sanering pågår

även på en gård i Växjötrak-
ten, som har haft smittade
djur som kommer från går-
den i Eksjö kommun.

– Vi har veterinärer som
har frikopplats för att jobba
med detta, säger Ionel Bar-
bos, klinikchef på veterinär-
stationerna i Forsheda och
Svenljunga.

SIDAN 6

Virke från Hjältevad stoppat
HJÄLTEVAD Lastbåtar med furuvirke från Vida Bruzas såg-
verk i Hjältevad och Bellö är just nu stoppade från att an-
göra hamnar i konfliktdrabbade Egypten.

– Men blir det ett utdraget stopp, så kommer det att på-
verka oss. En stor del av det furuvirke vi producerar expor-
teras nämligen till Egypten, säger Thomas Gustafsson, vd
för Vida Bruza.

SIDAN 6

I mars börjar arbetet med Bobinen
MARIANNELUND Arbetet med upprustningen av Bobinens
kök kommer att inledas någon gång under vecka tio eller
vecka elva, det vill säga i mars, uppger Eksjö kommunfas-
tigheter. Bobinens kök ska framöver fungera som tillag-
ningskök medan Furulundsskolans kök blir mottagnings-
kök. Skolköket ska göras om i samband med den större
skolrenoveringen.

SIDAN 7

6 000 deltar i nukleär krisövning
HÖGLANDET – Kurt Lindberg på länsstyrelsen här, ringer du
inom övningen? Frågan från F läns beredskapsansvariga är
berättigad. Under 48 timmar, med start på onsdagen, ska
6 000 deltagare från närmare 70 myndigheter, organisatio-
ner och företag delta i Sveriges hittills största civila krisöv-
ning. Scenariot är att det har inträffat en kärnkraftsolycka.

SIDAN 15

Massor av skoj vid Skidstugan
EKSJÖ Gårdagens friluftsdag vid Skidstugan blev en riktig
höjdardag för eleverna från Höredaskolan. Det ordnades
med både korvgrillning, längdskidåkning och tipsprome-
nad och allra mest populärt var kanske pulkabacken som
för dagen var lite extra hal.

– Man slår sig lite när man åker ner men det är kul ändå,
intygade Charlotte Todd.

SIDAN 7

”Kvitta” skärmtid 
mot annan tid
VILL BARNEN inte slita sig från dator-
skärmen? 

Har du svårt att motivera dem till att
göra något annat? Ylva Ellneby, förfat-
tare till boken Cyberungar, tipsar föräl-
drar om att låta barnen ”kvitta” skärm-
tid mot tid för exempelvis fysisk akti-
vitet. 

På så sätt kan en timmes datorspel
följas av en timmes utelek. 

SIDAN 12

Mikael är Årets
idrottsledare
MIKAEL AXELSSON i orienteringsklub-
ben SOL Tranås har utsetts till Årets
idrottsledare. Han är uppväxt med le-
darskap inom familjen och han drar ett
tungt lass i Tranåsklubben.

– Jag är glad, överraskad och mycket
stolt. Det här priset har alla medlem-
mar i klubben lika stor del i, säger Mi-
kael Axelsson, när han fick ta emot ut-
märkelsen.

SIDAN 19

Utmaningar väntar
socialutskottet
EN ÖKNING när det gäller
antalet äldre i kommu-
nen, ett ökat missbruk
bland yngre och en stor
grupp med neuropsykia-
triska sjukdomar. Det är
några av de utmaningar
som nya ordföranden An-
nelie Hägg (C) tror väntar
socialutskottet.

SIDAN 6

Annelie
Hägg.

Aneby öppnar 
förskola i källare 
ETT FLERTAL NYA förskoleplatser be-
hövs i Aneby samhälle. En tillfällig av-
delning planeras i Allianskyrkans käl-
lare.

– Vi har många barn som behöver för-
skoleplats redan i februari mars, så går
förslaget igenom kommer tillfälliga av-
delningar att öppnas väldigt snart, sä-
ger Robert Jansson (KD), ordförande i
barn- och utbildningsutskottet.

SIDAN 9

Emilia Axelsson och Charlotte Todd fick bra fart i pulkabacken
vid Skidstugan. Bild: MATS OLSSON

För telefonnummer
se annonsens baksida!

K
lip

p 
ut

 o
ch

 s
ät

t p
å 

ky
ls

kå
pe

t!

Om din tidning
inte kommer, 
ring oss!Söker du 

ny bostad?

Bland eftertextannonserna
hittar du ditt drömhem!

Boka en vinjettannons i

Vill ni synas?

Höglandets
Bilservice AB
0380-198 00

Koltorpsgatan 1 Nässjö 0380-189 00
Verkstadsgatan 3 Vetlanda 0383-24 69 00

www.erbil.se

Biluthyrning
0380-138 22
0383-105 75
036-30 29 00

DIN LOKALA BILHANDLARE PÅ HÖGLANDET!
3 bolag i 1.

Vi har bilförsäljning, uthyrning,
utför service, reparationer och

plåtskadearbete PÅ ALLA BILMÄRKEN.

Börje avdramatiserade sig själv
KULTUR & NÖJE Ett av hans tidigare
besök i Vimmerbytrakten resulte-
rade i en oförglömlig sexscen mot
Lena Nyman vid Rumskullaeken. 

I tisdags besökte Dramatenskådespe-
laren Börje Ahlstedt Astrid Lindgrens

Näs för att berätta om sin nyutkomna
självbiografi. 

Emellan dessa båda Vimmerbybe-
sök ryms en hel skådespelarkarriär.
Rolltolkningen av rövarhövdingen
Mattis i filmen om Ronja Rövardotter

räknar han till höjdpunkterna:
– Jag gick verkligen in i den rollen.
Sedan boken kom ut har han utstått

mycket kritik för att han pekat ut vissa
kollegor som posörer. På Näs gjorde
han upp med myten Börje Ahlstedt

genom att visa sig från sin allra god-
modigaste sida. Han tog alla i hand
och sa:

– Hej, jag heter Börje Ahlstedt. Vad
heter du?

SIDAN 25

Dörren går upp och Börje Ahlstedt intar position för att personligen välkomna alla i publiken till författarkvällen på Astrid Lindgrens Näs. Bild: BERTIL RING

EKSJÖ Eksjö kommun hamnar på 253:e
plats bland landets 290 kommuner i
den nyföretagarbarometer som tagits
fram av Nyföretagarcentrum i samar-
bete med Bolagsverket. 

Enligt nyföretagarbarometern så re-

gistrerades 57 nya företag i Eksjö kom-
mun förra året, detta att jämföra med
2009 då motsvarande siffra landade på
51 nya företag. Per tusen invånare så är
det en ökning på 3,5 procent, vilket är
en siffernivå som Eksjö kommun bru-

kar hamna på enligt Marcus Axelsson,
vd för Eksjö kommuns näringslivsen-
het.

– Siffrorna som redovisas är enbart
de nya företag som registrerats hos Bo-
lagsverket. Enligt UC, dit samtliga nya

företag i landet registreras, så finns det
82 nyregistrerade företag 2010 i Eksjö
kommun, uppger han.

Flest nya företag per tusen invånare
2010 startade i Stockholm.  

SIDAN 6

Fler nya företag i Eksjö
Eksjö på 253:e plats men en ökning har trots allt skett med 11,8 procent
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