
sydöstran | lördag den 14 januari 2012OlOfström18
Redaktionen  0454-30 12 60 olofstrom@sydostran.se 
Ådalsvägen 1, 293 34 Olofström utebliven tidning – ring 0771-87 30 42 före kl. 08.30

Reporter 
jan-erik Martinsson 
jan.erik.martinsson@sydostran.se
0454-30 12 63

Reporter 
Pär trulsson
par.trulsson@sydostran.se
0454-30 12 62

Hemsida mobilanpassad
För att få fler personer till att besöka Olofströms kommuns 
hemsida har den nu anpassats också för mobiler. Ett litet 
grepp för att försöka synas mer och få fler att flytta hit.

n Rättelse

Det blev fel i gårdagens 
faktaruta om arbetslös-
hetsersättning i artikeln 
om bemanningsföretag. 
Enligt två domar i Rege-
ringsrätten ändrades reg-
lerna 2007 så att det in-
te längre är någon skillnad 
på reglerna för anställ-
da vid bemanningsföretag 
och andra visstidsanställ-
da. Den som deltidsarbe-
tar som uthyrd personal 
kan dock inte stämpla upp 
till heltid. Det meddelar IF 
Metall som blev nedringda 
av oroliga Lernia-arbetare 
under gårdagen.

korta nyheter

Storstöld hos 
Venczels
OLOFSTRÖM Venczels bil 
drabbades natten mel-
lan onsdag och torsdag 
av en stöld. 

Någon eller några 
har krossat en ruta in 
till en buss. I bussen 
fanns flera verktyg som 
tjuvarna tog med sig. 

Värdet på godset 
uppskattas till 40 000-
50 000 kronor. 

Polis har gjort en 
brottsplatsundersök-
ning men det är oklart 
om den gav någonting.

Ännu ett inbrott 
på återvinningen
OLOFSTRÖM Inbrotten 
på återvinningsstatio-
nen fortsätter att dugga 
tätt. 

Någon gång mellan 
den 10 och 12 januari 
har något tagit sig in på 
området igen genom 
att klippa upp staketet 
på flera ställen. 

Med sig har förö-
varna stulit runt 1,5 ku-
bikmeter elavfall. Larm 
ska vara på ingång hos 
återvinningscentralen.

Snattade 
rakapparat
OLOFSTRÖM Personal på 
ICA Maxi tyckte att per-
sonens jacka putade ut 
misstänksamt. 

När de senare gick 
igenom övervaknings-
filmen visade det sig 
mycket riktigt att per-
sonen snattat. 

En rakapparat till ett 
värde på 799 kronor 
har polisanmälts som 
stulet. Genom övervak-
ningsfilmen hoppas 
man kunna identifiera 
personen.

OLOFSTRÖM
Föreningen Forskning 
och folkbildning sysslar 
med mobbning och direkt 
åsiktsförföljning.

Det anser författaren 
och journalisten Börje 
Peratt som just nu grans-
kar föreningen.

Att de fått Harry Mar-
tinsonpriset tycker han är 
skandalöst.

– Det är en katastrof att 
man ska hedra Harry Mar-
tinson på det här sättet, 
eller snarare vanära, sä-
ger Börje Peratt.

Han är inte ensam. I 
flera debattforum så som 
Newsmill har både fors-
kare och journalister ifrå-
gasatt föreningens meto-
der.

På SR Blekinges sajt 
ledde nyheten om att för-
eningen fått priset till en 
storm av kommentarer.

Flera avhopp
Föreningen har dessut-

om tappat flera framträ-
dande kontaktpersoner 
bara under 2011. 

En av dem är forskaren 
Germund Hesslow som 
vid sitt avträde ifrågasatte 
föreningens metodik för 
att uppnå sina mål om att 
vara en beskyddare av ve-
tenskapen.

Börje Peratt går ett steg 
längre och hävdar att för-
eningen inte alls står på 
vetenskapens sida.

– Det är bara en fasad, 

en teater. Det är precis 
raka motsatsen. De förföl-
jer människor för deras 
åsikter varje dag. Det är 
ett rent mobbningsbete-
ende, säger han.

Peratt tycker att fören-
ingen bedriver en pseudo-
vetenskap som bygger på 
fördomar och okunskap.

Han nämner flera ex-
empel där medlemmar 
från föreningen i stort sett 
bedrivit häxjakt på olik-
tänkande personer. Utan 
att egentligen motbevisa 

personerna rent veten-
skapligt.

Ett exempel han tar 
upp är läkaren Annika 
Dahlqvist som gick ut och 
flaggade för att svininflu-
ensan inte var den skräck-
pandemi som målats upp. 
Hon avrådde också från 
vaccinering. För detta fick 
hon utnämningen årets 
förvillare.

Enligt Peratt motarbeta-
des Dahlqvist i debattar-
tiklar och forum av fören-
ingen så till den grad att 

hennes karriär förstördes 
och hon blev gravt depri-
merad.

– Att sådant ska förknip-
pas med Harry Martinson 
är en katastrof. Han är en 
av svensk litteraturhisto-
rias stora ikoner och då 
får sådant här inte hända, 
säger Peratt.

Han hoppas och tror att 
utnämningen har skett i 
ren okunskap från kom-
munens och Harry Mar-
tinsonsällskapets sida.

– De är inte de första att 

bländas av föreningens 
manövrar. Det jag hoppas 
på är att nomineringen 
dras tillbaka.

Upprördhet bra 
Per Edman,   som är sty-

relseledamot i Vetenskap 
och Folkbildning, fram-
håller att om det finns 
personer som blir upp-
rörda över deras arbete så 
är det ett bevis på att för-
eningen rör sig i helt rätt 
riktning. 

PäR tRUlsson

Årets Martinsonpris 
ifrågasätts starkt
Tung kriTik// ”Det här smutsar ner en av våra mest uppskattade författare” 

uPPrörd. Författaren och journalisten Börje Peratt granskar just nu föreningen Vetenskap och Folkbildning. han är djupt 
upprörd över att föreningen belönats med harry Martinsonpriset. han anser att föreningen sysslar med åsiktsförföljelse och 
rena mobbningsfasoner. Foto Privat 

OLOFSTRÖM
Kommunalrådet och tillika 
jurymedlemmen Marga-
retha olsson (s) står fast 
vid att de gjort rätt be-
dömning med att belöna 
föreningen.

– Det är en förening 
som sticker ut och då är 
det klart de får vissa per-
soner emot sig. Men jag 
vidhåller att jag tycker or-
ganisationen är väl värd 
att lyfta fram, säger Mar-

garetha Olsson.
Hon poängterar att för-

eningen faktiskt delar ut 
två utmärkelser. En för 
årets folkbildare och en 
för årets förvillare.

Hon påpekar också att 
juryn så noga man bara 
kan har övervägt om för-
eningen förtjänar priset 
och om det faller väl i 
Harry Martinsons anda.

– Vi läser tidningar om 
folk som uppfunnit det 
och det. Vi tror på det och 

blir förvirrade. Då behövs 
en förening som med ve-
tenskapliga metoder pe-

kar ut när någonting är 
helt felaktigt, säger Ols-
son.

Hon säger att juryn 
granskat föreningens be-
stämmelser, deras struk-
tur och vem som de ut-
sett till årets folkbildare 
respektive förvillare de 
senaste åren.

– Men ingen av oss sit-
ter i knäet hos dem.

Olsson känner dock 
inte till den debatt som 
förts om föreningen på 

diverse debattforum och 
den granskning som nu 
sker. 

Men hon tycker det är 
bra.

– Allting ska tåla en 
granskning. Så också 
föreningen men också 
vi och våra stadgar för 
Harry Martinsonpriset. 
Det är bra att människor 
engagerar sig och bra om 
vi får en debatt kring det 
här, säger hon.

PäR tRUlsson

Margaretha olsson: – Vi står fast vid vårt beslut

 Margaretha olsson (s)
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Kyrkhults S-förening

Grötfest
Medv: Jan Björkman

Tors 19 jan 18.30
Folkets Hus
Välkommen!

OLOFSTRÖM
sedan stormen Gudrun 
2005 har olofströms Kraft 
satsat över 150 miljoner 
kronor på ett säkrare 
elnät.

Det har gett resultat 
med lindrigare konsekven-
ser under årets stormtäta 
vinter.

Men storsatsningen 
fortsätter.

– Det är ett kontinuer-
ligt arbete. Härnäst väntar 
ytterligare förstärkningar 
med nedgrävd kabel i nor-
ra kommundelen vid Neb-
beboda och Harasjömåla, 
säger Jörgen Nilsson, vd 
för Olofströms Kraft.

Olofströms Kraft förval-
tar runt 200 mil elnät i sex 
olika kommuner, och det 
med endast runt 13 000 
kunder.

Avfärdar dyr el
I början av veckan fick 

Kraftbolaget sig en känga 
för att ha den dyraste elen 
i länet. I samma veva har 
kraftbolagets styrelse be-
slutat att höja taxan inför 

i år med 2,5 procent. 
Men Nilsson avfärdar 

kritiken och menar att 
undersökningen inte ser 
hela bilden.

– Man måste väga in 
strukturen på nätet som 
förvaltas annars blir det 

ingen rättvisa.
Han tycker att de skill-

nader i nätprisavgifter, 
som Villaägarna anser 
som stora över landet, 
egentligen är alldeles för 
små med tanke på hur 
olika terräng och sträck-

ning ser ut för de olika 
bolagen.

svår terräng
Olofströms Kraft har 

långa ledningar i svår ter-
räng som såklart kostar 
att underhålla.

Men Nilsson tycker att 
satsningen på ett säkrare 
elnät och färre avbrott har 
gett resultat med nöjdare 
kunder.

– Jag har inte fått ett en-
da samtal om att vi skulle 
vara orimligt dyra. Tvärt-
om. Många är tacksamma 
att vi kan garantera elför-
sörjning på glesbygden, 
säger han.

Även under den senaste 
tidens många stormar har 
Kraftbolagets elnät klarat 
sig bättre än tidigare.

2 000 utan ström
Vid adventsstormen var 

runt 2 000 kunder ström-
lösa under varierande 
tid, i de flesta fall endast 
några timmar. 

Alla utom 128 kunder 

fick tillbaka strömmen 
inom 24 timmar. 

Ett fåtal kunder, mind-
re än tio hushåll, var dock 
strömlösa mer än två 
dygn. 

Under torsdagens blåst 
blev runt 300 strömlösa 
men samtliga avhjälptes 
under dagen.

18 miljoner avsatta i år
Fortfarande kan alltså 

mycket bli bättre.
– Vi har grävt ner cirka 

30 mil kabel och har cirka 
30 mil högspänningska-
bel kvar att åtgärda på 
något sätt, antingen att 
gräva ner eller isolera 
luftledningen, berättar 
Jörgen Nilsson.

Under 2012 har därför 
18 miljoner kronor av-
satts för att göra elnätet 
säkrare.

– Hittills har vi lagt 30 
miljoner kronor på års-
basis. Det är möjligt vi får 
begära tilläggsanslag för 
att klara av att gräva ner 
kabel i samma takt i år, 
säger Nilsson.

PäR tRUlsson

Fortsatta satsningar på säkrare elnät
nya krafTTag i år// 150 miljoner kronor har satsats sedan Gudrun

sVår terräng. olofström handhar 200 mil elnät. Mycket av det i svår terräng. tidigare har 
nätet varit känsligt för avbrott men det har förbättrats sedan gudrun. totalt har 150 miljoner 
satsas och det forsätter även i år. Foto Pär trulsson

30 mil
- Så mycket elkabel 
har Olofströms Kraft 
grävt ner sedan 2005. 
Totalt förvaltar företa-
get 200 mil elnät.

JÄMSHÖG
Aldrig förr har intresset 
för dagkurserna på Jäms-
högs folkhögskola varit 
större.

Hela 133 personer har 
bokat in sig till tisdagsfö-
reläsningarna.

sedan är det också ett 
mycket namnkunnigt start-
fält.

– Det slår alla rekord 
och beror såklart på ut-
budet. Själv tycker jag det 
är ett alldeles fantastiskt 
program, säger Ingrid 
Friman, som ansvarar för 
dagkurserna.

– Det beror kanske på 
att jag gör min sista ter-
min före pensionen så jag 
har nog ansträngt mig lite 
extra, fortsätter hon.

stor bredd
Bredden på ämnena 

har i vårens program inga 
gränser. Det är allt från 
författarbesök till nya 
landshövdingen vidare 
till forskare och vidare ut 
i vida världen.

– Det gäller att ha så 
stor spridning som bara är 
möjligt, då finns det något 
för alla, säger Friman.

Till tisdagsföreläsning-
arna är det redan fullbo-
kat med hela 133 anmäl-
ningar. Men även under 
måndagarnas och torsda-
garnas kurser är det ovan-
ligt stort tryck, berättar 
Friman.

Redan nu på tisdag drar 
föreläsningarna i gång. 
Och det är den rikskände 
Mats Trondman som kom-

mer på besök för att prata 
om generationer och rela-
tioner.

Veckan efter blir det   

återigen celebert besök 
och garanterat spännan-
de. 

Digerdöden
Denna gång kommer 

Lundahistorikern Dick 
Harrison för att prata om 
digerdöden men också 
om kvinnliga makthavare 
under tid och renässans.

Totalt bjuds det på fö-
reläsningar under tolv  
tisdagar. I de flesta fall 
blir det precis som vanligt 
med två gäster vid varje 
tillfälle.

– Vi har fått flytta in i au-
lan inför denna termin så 
att alla ska få plats, säger 
Friman.

PäR tRUlsson

Rekordstort intresse för vårens dagkurser
Program
17 januari: ”Generationer och relationer”, 
Mats trondman, ”Den ekono-
miska situationen i världen 
i dag”, sune Håkansson från 
BtH
24 januari: ”Digerdöden 
- den värsta katastrof som 
drabbat sverige och Europa”. 
”Drottningar, abbedissor och 
andra kvinnliga makthavare 
under tid och renässans”, 
Historikern Dick Harrison
31 januari:  ”Det gamla och 
nya medielandskapet - från 
post- och inrikes till Flash-
back.com”, Göran andersson från Hemsjö, 
”Katastrofarbete på fem kontinenter”, kris- 
och katastrofexpert Göran tesfai
7 februari: ”Kerstin thorvall och hur 70-ta-
lets ”kvinnolitteratur” förändrade kulturen”, 
Ebba Witt-Brattström, ”landshövding i 
Blekinge - ett uppdrag i tiden”, Berit andnor 
Bylund
14 februari: ”att vara lagman vid tingsrät-
ten i Blekinge”, Pia Johansson, ”Christina 
nilsson - En smålandssaga”, Yvonne tuves-
son rosenqvist
6 mars: ”Pakistan-drömmen om det mus-

limska folkhemmet” ann Wilkens, ”Kan 
hjärnforskningen berika vardagen”, professor 
emeritus aadu ott

13 mars: ”Jag är inte 
bara polis. jag är människa 
också” Eva-Gun Westford 
info-ansvarig polisen i skåne, 
”Energi, miljö och säkerhet”, 
Bo Pellnäs säkerhetspolitisk 
kommentator
20 mars: arkeologen Helena 
victor, ”skådespelaren som 
regissör” dramatikern Dag 
norgård
27 mars: ”vad vet man om 
en människa utifrån hennes 
Dna?” Bengt-olle Bengtsson 

genetikprofessor vid lunds universitet,  ”Gud 
är större” biskop antje Jackelén
10 april: ”rödlistade djur och ord” Johnny 
Karlsson, ”när horisonten flyttar sig - att bli 
gammal i en ny tid” Bodil Jönsson professor 
emeritus vid lunds universitet 
17 april: ”Mina fantastiska arbetskamrater 
i uganda” lena trojer professor vid BtH, 
”Dalai lama” Hans Granqvist utrikeskorres-
pondent
24 april: ”sydafrika igår-idag-imorgon”, uno 
Johansson, ”afrika lever ”nils-arvid Jonasson

 FAKtA

naMnkunniga Besök. På tisdag kommer Mats trondman till 
jämshögs folkhögskola. Veckan efter dick harrison. det är 
bara två föreläsare i en späckad vår på skolans dagkurser. 
Foto sCanPix 


