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Tommys radiostation
livesänder konserter

Arkivbild: Scanpix

Hellquist gör
nytt program
STOCKHOLM
"MORGONPASSET" -reportern
Hanna Hellquist gör ett nytt
radioprogram i sommar. "Hannas perfekta supersommar"
spelas in vid hennes sommarstuga i Värmland och gästas av
bland andra Oskar Linnros,
Fredrik Skavlan och Miss Li.
– Det finns ingenstans jag
känner mig så avslappnad
som här på torpet och jag hoppas att det ska smitta av sig på
gästerna, säger Hanna Hellquist i ett pressmeddelande.
"Hannas perfekta supersommar" sänds i Sveriges Radios
P3 med start den 22 juli. (TT
Spektra)

Jag vill
att ni ska
tänka på
det vackra
symfoniska ljudet
som kom u den
mannens saxofon.
U2-SÅNGAREN BONO HYLLADE
BORTGÅNGNE SAXOFONISTEN
CLARENCE CLEMONS VID EN
KONSERT I KALIFORNIEN I SÖNDAGS

Malmömusiker
avled hastigt

TÄNDSTICKSOMRÅDET
Klasses skivor, Bongo Bar
och Kulturhuset på Tändsticksområdet formade
Tommy Ericsson, 29 år.
Nu driver han Gimme Indie, en radiostation på nätet med direktsända konserter.
Tommy Ericsson växte upp i
Jönköping, men bor i dag i
Stockholm, där han startade
radiostationen Gimme Indie
för tre år sedan.
På Erik Dahlbergsgymnasiet
studerade han och då tog hans
musikintresse fart. Han minns
stadsfesten Kalajs när Bad
Cash Quartets sångare var "inspirerad som vanligt", han
hängde i en vagn nära scenen,
samtidigt som han sjöng och
folk sprang i skytteltrafiken
mellan scenområdet och baren. Tommy Ericsson ser tillbaka på en känslosam spelning med Jönköpingsbandet
Leiny efter tragedin på Roskildefestivalen. Han kommer
ihåg resan till Stockholm för
att se det amerikanska bandet
Interpol.
Intresset tog honom till
Hultsfred där han studerade
musik och marknadsföring.
Senare började han arbeta för
ett bolag i Stockholm som
strömmar musik till mobiltelefoner. Plötsligt hade han rätt
plattform.
– Jag insåg att jag hade en

guldchans att starta en radiokanal för musik i direktsändning. Då kunde jag hjälpa till
att forma en scen och ge folk
verktyg att enkelt hitta ny, bra
musik.
Tommy Ericsson har gett järnet en längre tid för att bygga
upp Gimme Indie, vid sidan
om sitt heltidsjobb.
– Jag drivs av att hela tiden
göra saker bättre, det är tydligt
på nätet om det du gör är uppskattat. Det gör mig glad när
lyssnarna är nöjda. Men det
blir mycket stillasittande och
jag har varit uppe sent, så det
är klart att du blir sliten.
Nu har han bestämt att ta en
paus på sex veckor från sajten.
– Det finns annat som är viktigare, som hälsa och vänner.
Det går inte riktigt att sända
konserter när du är på semester
med en vän. Men nu har jag blivit mer etablerad, får kostnaderna täckta och ambitionen är
att kunna leva på det här.
Tommy Ericsson upptäcker
hela tiden nya band, men kan
inte helt svära sig fri från ungdomens musik. Den 7 mars
sände han en konsert med favoriterna Interpol.
– Det är mitt finaste minne
från tiden med Gimme Indie.
Det var lycka att få höra de här
låtarna och att få arbeta för
Interpol. Stunden knöt ihop
ett decennium av dyrkan till
ett band.
Mikael Silberstein
mikael.silberstein@jonkopingsposten.se

FAKTA: Så funkar Gimme Indie

STOCKHOLM

och
kompositören Gustaf Kjellvander avled oväntat i sömnen
under natten till lördag i hemmet i Malmö. Han blev 31 år,
skriver Sydsvenskan.
Gustaf Kjellvander, bror till
artisten Christian Kjellvander,
var mest känd som bandledare
för The Fine Arts Showcase,
som gjorde otaliga konserter
både i Sverige och utomlands.
Popgruppen gav ut fyra album,
den senaste "Dolophine smile"
kom 2009. Gustaf Kjellvander
har tidigare spelat i banden Sideshow Bob och Songs of Soil.
(TT Spektra)

MUSIKERN, SÅNGAREN

Dregen spelar
i finskt band

PÅ SAJTEN www.gimmeindie.se kan du lyssna på konserter i di-

rektsändning.
DET FINNS ÄVEN ett omfattande arkiv med hundratals konser-

ter och lyssnarna finns i hela världen.
REKORDET ÄR TUSEN LYSSNARE samtidigt när Dinousarie Jr

spelade på Tyrol i Stockholm i maj.
DU KAN ÄVEN lyssna på konserterna på Iphone.
INDIEGENREN BESKRIVER Tommy Ericsson som pop, rock och
elektronisk musik som finns i ett alternativt sammanhang.
HAN FÖRSÖKER släppa fram mindre artister.

En lycklig stund för 29-årige Tommy Ericsson från Jönköping: "Det var när Beach House spelade
på Way Out West förra året och jag tjatade i veckor om att få sända den. En halvtimme innan fick jag
klartecken. Då var jag väldigt glad, för det är ett drömband. I tredje låten fällde jag en tår när jag fick
höra att sändningen lät bra."
Foto: JOHAN CARLSSON

STOCKHOLM

Andreas
"Dregen" Svensson blir ny gitarrist i den finska rockmusikern Michael Monroes band.
Samtidigt arbetar Backyard
Babies-gitarristen på sitt första soloalbum.
Dregen är mest känd från
sina band Hellacopters och
Backyard Babies, som tagit ett
längre uppehåll. Michael Monroe har tidigare varit frontman
i glamrockbandet Hanoi
Rocks.(TT Spektra)

HÅRDROCKAREN

LISTAN: Bio-toppen
Helgens mest sedda filmer:
1. (Ny) Super 8
2. (1) Kung fu panda 2
3. (2) Pirates of the Caribbean:
I främmande farvatten
4. (3) Baksmällan 2
5. (4) X-men: First class
6. (Ny) Something borrowed
7. (8) Rio
8. (5) Priest
9. (7) Melancholia
10. (6) Fast and furious 5
KÄLLA: Filmägarnas kontroll-

byrå. Placeringarna avser
biobesök fredag-söndag. (TT
Spektra)

Säkert på engelska för Annika Norlin
STOCKHOLM

FAKTA: Annika Norlin

I höst släpper Annika Norlin ett nytt Säkert-album på engelska. Men mest av
allt ser hon fram emot att
skriva musik till andra artister.
– Jag tror egentligen att
det gör mig mest lycklig,
säger hon.
Annika Norlin fortsätter att
plugga till psykolog i Umeå,
men hon har inga planer på
att överge musikkarriären. I
höst släpper hon ett nytt Säkert-album med engelskspråkiga versioner av de svenska
låtarna.
Nya skivan riktar sig främst
till de utländska fansen som
brukade mejla och fråga vad
de svenska låttexterna handlade om. Annika Norlin tror
inte att det nya materialet
kommer att gå hem i Sverige.
– När någon sjunger på svenska kommer det så himla nära.
Med engelska texter flyttar
man bort lite av den närheten.
Därför förväntar jag mig inte
att det här är något som svenskar kommer gå upp i brygga

ÅLDER: 33 år.
BOR: Umeå.
FAMILJ: Pojkvän, mamma, pappa och syster
MUSIKKARRIÄREN: Debutalbumet "Introducing...Hello Safe-

I höstas släptte Annika Norlin det andra albumet under atrtistnamnet Säkert. Till kommande höst får Säkert nytt liv då låtarna
översätts till engelska.
Foto: CARL-JOHAN SÖDER/SVT

över. Själv tycker jag att låtarna
blev mer som de var tänkta,
när man lyssnar mindre på
text och mer på musik och
stämning, säger hon i samband inspelningen av SVT:s
nya höstsatsning "Tack för
musiken", ett program där Niklas Strömstedt intervjuar
olika musikgäster.
Mest av allt längtar Annika
Norlin efter att skriva text och

musik åt andra artister. Tillsammans med Andreas Mattsson (musiker, låtskrivare och
tidigare medlem i Popsicle,
reds anm.) har hon översatt
franska låttexter till svenska
till Peter Jöbacks kommande
platta.
– Peter Jöback har en så fruktansvärt diametralt motsatt
röst från min. Det är så roligt
att höra en ny person ta långa,

ride" släpptes 2005. I februari 2007 kom svenskspråkiga debuten under artistnamnet Säkert. 2008 kom Hello Saferides
andra album "More modern short stories from Hello Saferide".
2010 släpptes "Facit", andra skivan som Säkert.
AKTUELL: I höst med en ännu obetitlad Säkert-skiva med engelska versioner av de svenska låtarna.
TURNÉPLAN I SOMMAR: 1 juli - Kirunafestivalen, Kiruna, 2 juli Peace and Love, Borlänge, 14 juli - Knapp Karlsson, Väddö
(akustisk solospelning), 22 juli - Trästock, Skellefteå, 29 juli Visfestivalen på Holmön, Umeå, 30 juli - Storsjöyran, Östersund, 4 augusti - Sofiero slott, Helsingborg, 13 augusti - Way
Out West, Göteborg. (TT Spektra
klara toner och sjunga ord som
bara skulle låta fåniga i min
mun, säger hon.
Annika Norlin har ingen exakt plan på vad hon ska satsa
på i framtiden. Det har hon aldrig haft. Men hon tänker fortsätta låta nyfikenheten bestämma vilken väg hon ska ta.
– Längre fram skulle jag vilja
skriva skönlitterära verk, men

det blir inte förrän jag har
kommit in i en annan lunk i
livet. Jag är så nyfiken på hur
saker kan bli. Jag kan bli så
himla stressad av att jag eller
folk sitter och drömmer om
hur livet skulle kunna vara
och inte tar steget. Därför tror
jag att jag kanske tar lite för
många steg ibland, säger hon.
(TT Spektra)
Lotta Glimstedt

Guiden onsdag
ALLMÄNT
Majstångens BK, Västra Storgatan 38, Jkpg (mitt emot JP):
Trivselbridge. 22-24 brickor.
Partnerservice. Kl 18.30.
Huskvarna folkets park:
Flatlanders Hot Rods och
mopar. Kl 18-21.
Upptech, V Holmgatan 34 A,
Jkpg: Kl 10-16.
Mjölkafållan, Hva: Jympa. Kl
18.30.Cross (Jogging varvat
med styrka) Kl 18.30.
Ryggåsstugan, Stadsparken,
Jkpg: Kl 11-17.
AA Anonyma Alkoholister,
Citygruppen Svavelsticksgränd 29, Jkpg: Kl 18. Vaggerydsgruppen, Västra
Parkgatan 1A. Kl 19.
Hembygdsparken, Forserum. Sommarcafe och loppis.
MUSIK
Ödestugu kyrka. Musik i sommarkväll: Gräshagens kyrkokör. Kl 20.30
Svenarums kyrka: Sommarmusik. Kyrkokören och sommarkören samt Svenarums
lokala förmågor. Kl. 19
DANS
Fröjden, Stadsparken, Jkpg:
Nova. Kl 18.30-22.30.
Huskvarna folkets park: Linedance. Kl 18-21.
KYRKLIGT
Navet, Gamla Rådhuset, Hovrättstorget, Jkpg: Sommarkyrka. Kl 10-15.
Hovrättstorget, Jkpg: Lunchmusik med andakt. Musik av
kyrkans sångelever. Kl 12.
Café 93, Östra Storgatan 93,
Jkpg: Josefin Gunnargård. Pop
och visa på svenska. Kl 19.
Fjällstugan, Valhallavägen
40, Jkpg: Vardagstro och en
ko. Elisabeth Ingvarsson, Älvängen. Kl 15.
FÖR DAGLEDIGA/SENIORER
Seniorcafé på Torpa, Klostergatan 68, Jkpg: Midsommarcafé. Kl 14.30.
Baronen Sjögatan 27 C,
Gränna: Kaffe och sommarbakelse. Kl 10-12.30.
TEMPERERADE UTOMHUSBAD
Rosenlundsbadet, Jkpg: Kl
8-20.
Brunstorpsbadet, Hva: 10-19.
Kumlabybadet, Visingsö: Kl
10.30-17.30.
Attarpsbadet, Bankeryd: Kl
10-19.
FILM
Filmstaden: Baksmällan del
II. Kl 18.30 och 21.20. Kung Fu
Panda 2, 3D, Engelskt tal. Kl
20.15. Kung Fu PPanda 2, 3D,
Svenskt tal. Kl 18. Paul. Permiär! Kl 18.15 och 21.20. Pirates
of the Caribbean, 3D, I främmande farvatten. Kl 17.45. Priest, 3D, Kl 21.40. Something
Borrowed. Kl 18.20 och 21.
Super 8. Kl 18.10 och 21.10. XMen: First Class. Kl 18 och 21.
UTSTÄLLNING
Falköpingsvägen 7, Mullsjö:
Museet Svenska trägubbar i
Mullsjö. Kl 14 -17.
Spinnet,Habo: Sommarsalong. Mängder av konstnärer
som ställer ut hela sommaren!
Kl 11-17. (T.o.m 14/8)
Café 93, Östra Storgatan 93,
Jkpg: Adina Löf – blandteknik,
olja, oljepastell. Vernissage kl
18.30. Kl 11-21. (T.o.m 3/7)
Viktor Rydbergsmuseet,
Västra Storgatan 39, Jkpg:
Författarens liv, verk och tid i
Jönköping. Kl 11-16. (T.o.m 6/8)
Stadsbiblioteket, Smålandsrummet, Jkpg: Dubbelt upp.
Kulturskolans bildlinje visar
par i utställningar. Kl 9-19.
(T.o.m 21/8)
Galleri Persgården, Visingsö:
Nu grönskar det i dalens famn
– nu doftar äng och lid. Akvareller. Rose-Marie Svensson,
Jönköping. Kl 10-17. (T.o.m
30/6)
SiggarpsBoden, Siggarp,
Gränna: Frånslott till koja.
Världsfotoutställning med bilder av Aftonblades fotograf
Kai Rehn. Kl 12-18. (T.o.m 28/8)
Wetterhälsan, Batterigatan
9, Jkpg: A&O – akvarell och
olja. Anita Sjödin och Allan
Olsson. Kl 8-17. (T.o.m 31/8)
Fjällstugan, Valhallavägen
40, Jkpg: Johanna Bredin –

acrylmålningar. Kl 11.30-16.
(T.o.m 30/6)
Tändsticksmuseet, Tändsticksområdet, Jkpg: Våra
kåkar. Tändstickshus från Jönköping av Putte Lindberg. Ett
40-tal små och charmiga
gamla Jönköpingshus av tändstickor. Utställningen kompletteras av bilder från
Bankeryds Fotoklubb. Solstickan 75 år -1936-2011. Einar
Nermans solstickepojke är
världens mest reproducerade
konstverk. Solstickan säljs till
förmån för barn och gamla. Kl
10-17. (T.o.m 31/8)
Kruthuset, Hva: Sommarutställning av Raine Borgs antika
lås och nycklar. Kl 11-17. (T.o.m
15/9)
Galleriet, Svavelsticksgränd
29, Tändsticksområdet:
Smyckesutställning av Monika
Roos, guldsmed/designer. Kl
10-18. (T.o.m 30/6)
Galleri [Ø], Järnvägsgatan 27,
Mullsjö: Fotoutställning – elever på Mullsjö Folkhögskolas
fotoskola. Kl 10-16. (T.o.m 15/7)
Bistro Boheme, Östra Storgatan 42, Jkpg: ”Björkar” – Bohemen, folkbildaren och
konstnären Mikael Bråne. Kl
16-23. (T.o.m 30/6)
Björkenäs mopedmuseum,
Östra sidan av sjön Ören: Kl 919. (T.o.m 30/9)
Fågelmuseet, Stadsparken,
Jkpg: Kl 11-17. (T.o.m 31/8)
Juneporten, Jönköpings
kommun, utställningshallen:
Utbyggnadsstrategi 150 000
invånare. Planhandlingarna
finns att ta del av i utställningshallen. (T.o.m 4/7) Kl 8-17.
Öppet magasin, Jkpg: Kålgårdarna – stadens köksträdgård. Kl 9-19. (T.om 25/9)
Galleri Smedbyn: ”Min drömvärld” – akvareller av Agneta
Robertsson.Huskvarna 100 år.
Stor samlingsutställning,
konst, grafik, keramik, glas. Kl
10-18. (Tills vidare)
Ateljé och Galleri Åtta Penseldrag, Smedbygatan 3 B,
Hva: Öppen och levande konstnärsmiljö – olja och akvarell.
Kl 12-16. (T.o.m 4/9)
Café Mackmakeriet, Jkpg:
Målningar av My Sjöstrand. Kl
9-18.30. (Tills vidare)
Visingsö bibliotek: Hembygdsföreningens utställning
om Raya-Yogaskolan på Visingsö 1913-1946. (Tills vidare)
Radiomuseet, Tändsticksområdet, Jkpg. Det är radiogrammofonen - hemmets
lyssnarplats. Kl 10-17. (Tills vidare)
Husqvarna fabriksmuseum,
Hva:I Wilhelm Thams händer –
företaget och staden. Här
visas också en 320-årig tradition av framtidsinriktat tänkande. Ett sortiment utöver
det vanliga – produkter som
känns igen i varje hem. Kl 10-17.
(Tills vidare)
Grenna Museum, Gränna: Här
har du ditt hus, om ett antal
äldre fastigheter i Gränna.
(T.o.m 31/8). Ett sällsamt
dubbelliv! – en utställning om
ingenjör S A Andrée och hans
hemliga förhållande med fru
Gurli Linder. (T.o.m 31/8) Skulpturer och Medaljer av Lennart
”LillJonas” Jonason i Galleriet.
(T.o.m 17/7) Kl 10-16.
Grenna Tryckerimuseum,
Gränna: Boktryckets historia
från Gutenbergs 1400-tal fram
till våra dagar. Handsättning
med blytyper, xylografikonst,
tryck i handdrivna tryckpressar från 1800-talet. Så framställdes dagstidningarna före
datoriseringen. Kl 14-18. (Tills
vidare)
Calle Örnemark,Ateljén i
Ängsholm (ta gamla turistvägen två km norr om Gränna). Kl
12-14. (Tills vidare)
Galleri 701, Ö Storgatan 47,
Jkpg:Samlingsutställning. Kl
10-18. (Tills vidare)
Psykvårdens museum,
Ryhov, hus 8, Jkpg: Behandlingsmetoder genom tiderna.
Kl 12-16. (Tills vidare)
Byarums hembygdsgård:
Vaggeryds kommuns hantverkare. Kl 10-20. (T.o.m 21/8)

Winehouse ställer in turnén
STOCKHOLM

Amy Winehouse ställer in hela sin Europaturné efter det katastrofala framträdandet i
Belgrad i lördags kväll, rapporterar Reuters.
Winehouse mumlade sig
igenom turnépremiären
och var tvungen att lämna
scenen två gånger, vilken
fick många fans att lämna

SÅNGERSKAN

spelningen i förtid. Nu
meddelar hennes talesman
att alla hennes planerade
konserter ställs in.
Sångerskans drog- och alkoholproblem är välkända
och så sent för två veckor
sedan avslutade hon ett avvänjningsprogram för alkoholister.
Turnén skulle ha pågått
till 4 augusti. (TT Spektra)
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Redaktör Christina Haal 036 – 30 40 95
Telefontid 11.00–11.30

POLISEN. Vi finns och är närvarande
REPLIK
Svar på insändare ”Vi behöver
fler närvarande poliser” och
”Var finns poliserna”
JAG BÖRJAR MED Carin Berg-

grens insändare där hon vill se
fotpatrullerande polismän på
den vackra Vätterstranden i
sommarkvällen. Det kan jag
hålla med om är ett trevligt
och förtroendeskapande arbetssätt som tillämpas emellanåt, dock alltför sällan.
DETTA AV PRECIS den anledning Carin Berggren själv
nämner, det vill säga för att polisen har en mängd arbetsuppgifter, många av dem okända
för den stora allmänheten.

Det tillfälle Carin Berggren
exemplifierar visar endast att
man bör veta bakgrunden till
skeenden innan man kritiserar.
KLOCKAN 18.59 RINGDE en
kvinna till polisens länskommunikationscentral och ville
ha hjälp med en överförfriskad
kamrat som inte kunde ta
hand om sig själv och som inringaren inte heller ansåg sig
kunna ta hand om utan polisens hjälp.
Klockan 19.03 beordrades en
patrull till platsen, det vill säga
strandpromenaden, för att bistå.
Det var alltså fråga om en
ganska vanlig situation i den
polisiära vardagen, en situation där allmänheten vill ha

polisens hjälp och där vi
snabbt kunde hjälpa till.
I en sådan situation är användandet av fordon en nödvändighet, såväl ur transportsynpunkt
som
ur
integritetssynpunkt.
Vi vill i dessa lägen självklart
inte att en omhändertagen ska
behöva schavottera inför allmänheten i ett förnedrande
tillstånd. Det tror jag inte heller är Carin Berggrens önskan.
blandar
friskt mellan sorterna i fruktkorgen. Vi har från och med
denna sommar cyklande poliser.
De gör ett alldeles utmärkt
arbete och har rönt stor uppmärksamhet och uppskattning i såväl Jönköping som i

SIGNATUREN

PEO

GRUPPTRYCK. Våga

säga nej

andra tätorter i kommunen.
Jag är övertygad om att de
även verkat på centrala Väster
under sina tjänstgöringspass.
När det gäller trottoarserveringar är det dock en fråga som
näppeligen kan hanteras av
cyklande poliser.

JAG ÄR EN TJEJ PÅ 14 ÅR.

Jag umgås mycket med folk
i min ålder som röker och
dricker. Jag är inte en sådan
som går på grupptryck utan
vågar säga nej.

HELT ANDRA samhällsorgan
styr detta, vilket jag kan tycka
är en relevant upplysning till
PEO.
Träd annars gärna fram ur
anonymiteten och kontakta
mig på min arbetsplats för en
pratstund. Jag tror att många
missuppfattningar kan redas
ut på detta enkla sätt.

Stefan Gunnarsson
Operativa avdelningen,
Polisen i Jönköpings län

Insändarskribenten menar att polisen utför sitt arbete på ett bra
sätt.
Foto: SCANPIX

VINDKRAFTSPARK. Låt bli

SOMMARJOBB. Ska vara en

rättighet till alla ungdomar

Vaggeryds mest orörda natur

feriepraktik
två år i rad med en lön på 3 600
kronor.
Mats Green i Jönköping erbjuder ungdomar sämsta lönen i Sverige till feriepraktikanter och jag förstår till vilket
syfte. Man vill helt enkelt radera ut ungdomsarbetslösheten under sommaren och låta
ungdomar slita på kommunen.

KOMMUNSTYRELSEN

JAG HAR GJORT

JAG FICK VARA PÅ sortergårdarna och göra riktiga ”gullagarbeten” som var totalt onödiga och tunga.
Exempelvis var jag och några fler tvungna att sortera
kylskåpen och flytta spisarna
närmare varandra så folk fick
plats att lägga in mer kylskåp
och spisar. Och detta för
30 kronor i timmen!
Detta kunde självklart göras
av den late grävmaskinisten
som bara drack kaffe och rökte
cigaretter så han hostade. De
garvade retfullt åt oss för att

De garvade retfullt åt oss att vi slet så mycket för

ynka 30 kronor. Det var förnedrande och
pinsamt.
vi slet så mycket för ynka 30
kronor. Detta var förnedrande
och pinsamt.
I FJOL FICK JAG JOBBA på
Brunnstorps gård och rensa
rabatter, måla och klippa gräs.
Det var relativt kul, men vi
hade en gammal entreprenör
som chef som skällde ut oss
om vi tog en paus i det 30 gradiga värmen som det var
under den perioden vi jobbade.
Vi jobbade i åtta timmar
med kafferast och lunch för 30
kronor i timmen! Mats sa i ett
uttalande att feriepraktikanter
skulle gå bredvid och titta på,
ja där ser vi hur elaka kommunen kan vara och att det är
inget tittande eller lärande
utan det är ett helt skitjobb

man får göra om man hamnar
på AMA.
Jag tänkte att jag skulle få
riktigt sommarjobb nu när jag
varit lojal och slitit på feriepraktiken och dessutom hade
jag fyllt 18 (att fylla 18 år är ett
måste i kommunen för att få
sommarjobb) Men jag fick
inte!
Jag gick inte ut skolan och
det är nog en ny policy de har
börjat köra med, eller?
JAG HAR SETT MÅNGA i min
ålder när de gick tvåan på
gymnasiet som hade riktigt
sommarjobb på Vätterhem.
Det är ruskigt med att ingen
tar sommarjobb på allvar!

Anders Randau

i Vaggeryd informerar i sin informationsbroschyr att man är positiv till byggandet av en av
Europas största landbaserade
vindkraftsparker (45 verk med
en höjd av 200 meter) i Palsbo
strax söder om Bondstorp.
Där borde man också ha informerat kommuninvånarna
om konsekvenserna för de
människor och djur som lever
och verkar i det berörda området.
Det läggs en ”död hand” över
turism och friluftsliv i den
mest orörda delen av vår kommun.

I EN ÖVERSIKTSPLAN från
juni 2010 skriver man att i det
vildmarksliknande området
söder om Bondstorp är naturen ej påverkat av modernt
skogsbruk och området är tyst
och obefolkat. Man anser att
området går förlorat vid en
vindkraftsutbyggnad och därför är man inte positiv.

Jag tycker att det

luktar muta och
bestickning lång väg.
Hur kan man så totalt ändra
ståndpunkt? Hur ska kommuninvånarna ha någon som
helst tilltro till era storstilade
pappersprodukter?
Man säger att det är i ”nationens intresse”. Man förstår
inte att det till stora delar är
den tyska multinationella elkoncernen som vill förse våra
sydliga grannar med subventionerad el när kärnkraftverk
ska läggas ner.
Eller är det så att vår kommun får någon slags kompensation av vindkraftsexploatören om man inte utnyttjar sin
vetorätt?

las ”bygdepeng” om man är
positiv till etablering av vindkraft.
Jag tycker att det luktar
muta och bestickning lång
väg. Det säger bara lite om hur
sjukt vindkraftsetablissemanget är och hur ekonomiska intressen helt är överordnade miljön.
I det turistmaterial man arbetat fram talar man om
”guldkorn” i kommunen. Hoppas att inte Palsbo ingår i 2014
års upplaga.
frågan i kommunens historia.
Utnyttja er vetorätt och ta
ett beslut som ger kommuninvånarna möjlighet att bo i
en kommun som sätter miljö
och livskvalité i främsta rummet.
Bygg gärna vindkraft men i
liten skala.

läser jag i JP att folk är nöjda
med Keolis efter en dag och
detta efter en söndag. Tiderna
har hållits och de nya bussarna är kanonfina.

I VISSA norrlandskommuner
betalar man ut något som kal-

SÅ JAG GÅR UT och ställer mig

att sätta in på samtliga linjer
nu när sommartiderna gäller,
hur kommer det då att bli till
hösten?
SÅ, KÄRA POLITIKER. Sluta nu
med ert snack att det satsas på
lokaltrafiken.
Det är ju inte roligt att se er
okunskap för om bussarna ska
gå i tid så måste ju bussarna
komma fram.
Ta Herkulesvägen och den
nya bron som skulle lösa trafikproblemen. Trafiken står
stilla varje dag och hur kan då
bussarna hålla tiden?
Så ni politiker som tror er

Vindkraftsrealist

Länstrafiken har inte alls förändrats till det bättre, menar insändarskribenten.

FÖRSÄKRING. Blåstes på förtält

FASTIGHETSVÄRDAR. Hyran

ett
svar. Eftersom jag inte får tag
på någon ansvarig på Folksam,
utan ”bollas” fram och tillbaka
skickar jag in ett inlägg:

JAG OCH MIN SAMBO köpte en
husvagn efter några års funderingar. Ringde den 14 maj till
en tjej på Folksam och förklarade för henne att vi hade köpt
en husvagn.
Jag berättade även att vi
skulle ha den på säsongsplats
och inte tänkte köra runt med
den. Hon sa till oss att man
inte behöver ha den försäkrad
om man inte kör med den.
Då undrade jag hur det fungerar om den blir stulen, eventuellt blir inbrott eller vid
brand.
JAG NÄMNDE ÄVEN för henne

att det kan bli ostadigt väder
med starka vindar eftersom
den skulle stå uppställd på
västkusten.
Hon sa till mig att då ska jag
ha en halvförsäkring på den,
445 kr per år. Jag tecknade
denna försäkring, den tecknades den 14 maj.
Den 18 maj ringde de från

campingen och berättade för
oss att det varit storm i Varberg och att vårt förtält och
många andra var bortblåsta
och förstörda, trots att spännband och stormlinor var uppsatta på vårt förtält.
Campingägaren sa till mig
att detta tar hemförsäkringen
eller husvagnsförsäkringen,
för detta är vardag på en camping.
under
många dagar och svaret blev
att, trots att jag, utöver hemförsäkringen, även har en
halvförsäkring på husvagnen
som tjejen på Folksam föreslog
så gäller inte detta mot storm,
fast jag påtalade detta innan
jag tog försäkringen.
Vi har den bara uppställd,
och måste nu lägga ut 13 00015 000 för ett tält, pengar som
vi inte har.
Nu är det en ensam husvagn
som står på en betald säsongsplats och bara väntar på att vi
fem i familjen ska komma.
Utan mysfaktor som ett förtält
innebär, så känns det inte kul
längre.
Folksam – vill ni köpa vår

JAG RINGDE FOLKSAM

Husvagn eller ge oss ett nytt
förtält?
JAG VILL ATT EN ANSVARIG på

Folksam svarar på detta inlägg.
Vi har som kund gjort rätt för
oss. Vi berättade för en arbetare på Folksam vad vi önskar
för typ av försäkring som ska
skydda oss mot detta, storm.
När det händer tre dagar efter
att vi tecknat försäkringen så
gäller inget, inte halvförsäkringen och inte någon av mina
två hemförsäkringar. Nä, då
gäller det inte för förtält, det
är ett tillbehör till husvagnen
säger ni. Det var ingen som
upplyste mig om detta.
Hade inte förtältet suttit fast
i husvagnen utan stått för sig
själv, då hade vi fått ett nytt
tält på försäkringen. Förtält
som sitter fast i husvagnen är
ett tillbehör och då måste man
visst ha en helförsäkring.
Folksam – hör ni hur dumt
det låter.
Varför får man inte det förklarat för sig när man vill
teckna en försäkring?
Kräver ett svar nu!
Mats

borde avgöras av standarden

IDAG BORDE DET ju verkligen
vara fastighetsägarnas marknad. Man kan ta ut hyror enligt fastställd tariff.
Och detta oavsett fastighetens standard och skick.
VI FLYTTADE till en fastighet
med privat ägande. Kanonfint
läge i lugn miljö men standarden var fruktansvärt undermålig.
Värden ville göra förändringar för att förbättra men
de övriga boende i fastigheten
som bott där sedan tidernas

begynnelse tycker att alla förändringar är jobbiga.
Självklart blir det arbetsamt
då man tidigare levt efter en
pinsamt dålig ”låt gå” princip.
När nu nya fastighetsgäster
flyttar in avanceras kraven på
standard då hyran är lagd på
samma nivå som de fastigheter där skötsel och standard är
avsett värt mycket högre.
Jag har vidtalat ägaren om
detta men denna kan ej gå
emot ”de urgamla” gästerna
med risk för att trampa dessa
på tårna!

Har tagit detta med Hyresgästföreningen och tänker
genom juridisk hjälp kräva
fastighetsstandard enligt de
hyror som tas ut varje månad.
fastighetsvärd i vårt hus där man
nöjer sig med mögel, unken
lukt, fukt och ohyra! Ingen
yttre renovering eller trädgårdsskötsel är gjord på det senaste decenniet. Det är ju perfekt – isolera skiten!!

dig
själv. Skäms inte över dig själv.
Alla är fina på sitt sätt.

ALLA HAR FEL NÅGON GÅNG

i livet. Alla är lika värda i livet.
Ingen ska behöva dö ung. Alla

ska leva livet så länge man lever. Du är du, andra är andra.
Ingen ska behöva bli mobbad
av andra.Att mobba är omoget.
De som mobbar vill själva
inte bli mobbade, därför mobbar de andra.

NU HAR JAG SLUTAT umgås

så mycket med dem för de
påverkar mig.
Jag får drömmar om att
jag röker... Det gillar inte jag
men jag står för det jag gör
och vilka jag är med.
Andra får tro att jag röker
och vad de vill om mig men
den som vet bäst är jag själv.
Jag vet om jag gör det eller
ej.
Dj xandra

Gräsklippning
i lekparker
VAD HAR HÄNT med gräsklippningen i Gränna?
I lekparken som vi i
Gränna kallar för stora lek
är gräset snart 30 cm högt.
Barnen har nu fått sommarlov och vill vara ute och
leka men att gå till lekparken går snart inte.
FÖR ATT SPRINGA i gräset
kan vara rent livsfarligt.
Vem vill bli stucken av bin,
getingar och humlor som
trivs i den blomsteräng som
det nu är.
För att inte tala om alla
fästingar som trivs i det
höga gräset.
Om man nu är gräsallergiker så gäller det att
proppa sig full med medicin
innan man går dit för gräset blommar.

att springa i gräset

kan vara rent
livsfarligt. Vem vill
bli stucken av bin,
getingar och humlor
som trivs i den
blomsteräng som det
nu är.
leka i alla gräshögarna som
kommer att bli kvarlämnade.
Här sköter ett gäng
föräldrar lekparkens isbana
helt ideellt, hela vintern,
spolar och skottar för att
våra barn ska kunna åka
skridskor, så nu får ni allt
ställa upp. För klippa gräset
tänker vi inte göra.
Skärpning!
Arga föräldrar

FESTIVAL. Behåll

aktiviteterna

Jag har hört att man har
planerat att inte längre ha
kvar Rix fm-festivalen och
Vätterfesten och jag tycker
att det är för dåligt!
Dessa aktiviteter har alltid varit så bra, man har
möjligheten att träffa sina

vänner och artister och
bara ha kul!
Jag tycker att de som planerar att ta bort det ska
tänka efter, detta kan inte
hända!
Från någon som
är missnöjd!

GRAFFITI. Fler

klotterplank

HALLÅ DÄR! Jag tycker det
finns för lite lagliga väggar
för graffiti i Huskvarna. Jag
känner bara till en och där
är det massa alkoholister
som stör och håller på.

Väggen är också väldigt liten och kort.
En större och längre vägg
skulle uppskattas.
Cocosnöten!

VEM VILL INTE VARA

Besviken hyresgäst

VÅGA. Du duger som du är
DU SKA KUNNA LITA PÅ

De tycker att det är vågat av
mig att säga nej.
Men jag skäms inte över
mina vänner och att jag
umgås med dem.
Bara vännerna är snälla
mot dig, visar dig respekt
och finns där för dig så ska
du inte bry dig om ifall hon
röker eller dricker.

GRÄNNA.

NÄR DE VÄL KOMMER och
klipper, för det gör de nog
till slut så får de tam med
både slåttermaskin och
höskrinda för vi vill inte

veta så mycket om detta, sätt
er på en buss i centrala Jönköping vid fyratiden på eftermiddagen.
Men ni kanske redan är
hemma vid den tiden? Ni
måste ju snart vakna och ta
detta på allvar. Fattar ni inte
att det inte spelar någon roll
vem som kör om inte bussarna
kommer fram.
Nu när ni gjort upp ett nytt
avtal, se nu till att Keolis kan
få en ärlig chans att leverera
det de har lovat oss så kanske
även jag kan få åka i en fungerande buss framöver.
Månadskort i snart fem år.

i Hovslätt och väntar och fyra
minuter försent kommer den
vanliga gamla trasiga bussen
med säten som fattas, dörrar
som kastas upp.
Sedan när jag går ut så ser
jag märket att ”denna buss
kommer att repareras inom
kort”.
Har inte Keolis nya bussar

FOLKSAM, JAG KRÄVER

DE HAR RÖKT i några år och
har frågat mig om jag vill
ha men då har jag sagt nej.
Nu har de slutat fråga för
jag har sagt till dem att jag
inte vill att de ska fråga mig
om det.
Och jag gillar inte när andras föräldrar ser mig vara
med dem för då tror de att
jag röker fast jag inte gör
det och så säger de till sina
barn som är mina kompisar
att jag röker och så går det
från föräldrar till föräldrar.
Mina föräldrar vet att jag
umgås med dem för jag har
sagt till dem att jag gör det.

DETTA ÄR DEN STÖRSTA

KEOLIS. Bussarna är lika dåliga som tidigare
UNDER MÅNDAG MORGON

Adress Jönköpings-Posten – Insändare – 551 80 Jönköping
Fax 036 – 12 27 15
Epost insend@jonkopingsposten.se

Bry er inte om vad andra säger. Våga vara dig själv.
Du är fin på ditt sätt.
Var stolt för den du är och
var du kommer ifrån.

Branden på Vapenvallen
på
Vapenvallen var mycket dåligt. Det påverkar än i dag
och vi har förtfarande inga
riktiga omklädningsrum
där.

JAG TYCKER BRANDEN

JAG TROR ATT DET var någon som har något emot
Huskvarna FF eller HV, som
byter om där till träning eller match, som har anlagt
branden.
Man sa ju att det kunde ha
varit en elledning som startade branden.

att den
var anlagd, det började ju i

SJÄLV TROR JAG

Din Bitch

en papperskorg där anlagda
bränder brukar börja.
Om det var någon som
anlagt branden hoppas jag
att de snart fångar den personen så att man kan få en
förklaring till varför man
gör något sådant.
Anonym

Läs mer:
Fler insändare
på sidan 3.

