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Eksjö-Tidningen.
BYGDENS ÄLDSTA TIDNING NÅR ALLA HUSHÅLL I EKSJÖ KOMMUN

STÖRST upplaga –
LÄGST annonspris

Stora Torget 3 575 31  Eksjö

www.eksjobegravningsbyra.se
Vi finns även på Facebook Malin Oscarson

När det svåra händer Dig och du bor i de östra delarna  
av Eksjö kommun, t ex Mariannelund, Kråkshult,  

Ingatorp eller Bellö, erbjuder vi Dig personlig hjälp  
med hembesök eller att vi möts i annan lämplig lokal  

i Din närhet.

VERKSTAD • RESERVDELAR • HYDRAULIK • FODER
SKOG & TRÄDGÅRDSBUTIK

Gjuterigatan 2, Eksjö • 0381-390 00

INKLUSIVE
MONTERING VI KAN AUTOMOWER  

FRITIDSBATTERI 

GRILLKOL & 
BRIKETTER 

Besök gärna vår webb-butik!

fr12.500:-

850:-

129:-

75AH VARTA
UTFORMAT FÖR HUSBILAR, 
HUSVAGNAR OCH BÅTAR 
MED LÅGA TILL MEDELHÖGA 
ENERGIKRAV

10 KG SÄCK. 
FÖR SNABB OCH JÄMN GLÖD
LAGOM BITAR FÖR SNABB TÄNDNING. 

www.lantbruksservice.se

10 KG
10 KG

BATTERI TILL
ÅKGRÄSSKLIPPARE 

550:-

28AH DANBRIT

 

/ST

FÅGELFEST!  

Prisex: 

189:-
15 kg  

STRIMMIGT  
SOLROSFRÖ

 10%
RABATT

HUND O 
KATTFODER 

FRÅN ROYAL CANIN

Prisex:

199:-
5kg 

HAMPFRÖN

SNÖSLUNGA 
HUSQVARNA 

fr 9900:-

VI SÄLJER TRÄPELLETS!

Glas  Pors l in

Annkis
Inredning

Norra Storgatan 17 • Tel. 0381-139 12 • www.annkis.se

Den lilla butiken med det stora utbudet

Norra Storgatan 33, EKSJÖ

Tel: 0381-61 16 54

Öppettider: Vard 9-18, Lörd 10-14 HESSELS
Vi jobbar ständigt med personlig service, det ingår i priset!

HANDLA LOKALT HANDLA HOS OSS!

VI SATSAR 
PÅ EKSJÖ MED

 INREDNINGSTEXTILIER 
Och ateljésyr dina gardiner 

Eksjö kommun informerar

Eksjö kommunfullmäktige
sammanträder torsdagen den 21 januari klockan 15.00 
(observera tiden). Sammanträdet kommer att genomföras 
digitalt vilket innebär att allmänheten endast kommer att 
kunna ta del av sammanträdet via Eksjö kommuns webb-tv.

Föredragningslistan finns i Stadshuset från och med 
onsdagen den 13 januari, samt på www.eksjo.se/kf. 
För mer information: telefon 0381-366 02.

Mats Danielsson, ordförande /
Anneli Gustafsson, sekreterare

Följ fullmäktiges sammanträde på 
www.eksjo.se/webbtv

N. Storg. 15 i Gamla Stan, Eksjö  
Telefonnummer: 0381-165 00

Välkommen in i butiken!
Kläder upp till storlek 56
www.vackraklader.se

REA!
TÄNK PÅ ATT HÅLLA AVSTÅND
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S Storgatan 13, Eksjö • 0381-10768 • www.nackrosenunderklader.se

Underklädesbutiken  
med det lilla extra.

Även till herr.

Specialvisning?
Även om du verkligen vill flytta, är det förstås inte läge att trängas på 

bostadsvisningar just nu. Men du – vi kan hjälpa dig! Vi kan ordna alla 
typer av visningar. Såväl enskilda visningar på plats som visningar via 
mobilen och datorn. Och vi anpassar oss förstås, både efter vad som 
passar dig och vad situationen kräver. Vilken lösning är bäst för dig? 

Hör av dig till våra mäklare!

Vi finns alltid nära till hands. 

Fastighetsbyrån Eksjö
0381-159 40
eksjo@fastighetsbyran.se 

Styvmorsviolen 5, Klints 
Gata 10, Eksjö har sålts 
av Eksjö kommun till Er-
ik Mikael Mattias Åkesson 
och Emma Monica Kron-
ström. Priset blev 326 000 
kr. Taxeringsvärdet (2019) 
är 113 000 kr.

Pukulla 1:17, Pukulla 3 
har Carl Johan Andreas 
Gustafsson köpt av Lisbet 
Lena-Britt Kristina Gus-
tafsson för 650 000 kr. 
Taxeringsvärdet (2020) är 
557 000 kr.

Skogsstjärnan 32, Cast-
mans Väg 47, Eksjö har 
sålts av Ester Britta Lisbeth 
Engelholm för 1 300 000 kr 
till Khac Anh Dinh och Thi 
Thuong Le. Taxeringsvär-
det (2018) är 1 000 000 kr.

Eksjö Ägersgöl 1:19, ös-
ter om Klinten, har sålts 
av Hans Lennart Bentley 

Ydrenäs till Carl Johan Val-
demar Tevell och Astrid 
Johanna Mörnefält för 
5 200 000 kr. Taxeringsvär-
det (2020) är 4 558 000 kr.

Eksjö Akvarellen 1, Tung-
sjögatan 1, Eksjö har Ek-
sjö kommun sålt till Björn 
Michael Olsson och Ca-
rina Elisabet Olsson för 
150 000 kr. Taxeringsvärde 
(2018) 147 000 kr.

Nifsarp 1:34, Enestigen 
19, Eksjö har Thomas 
Lars Erik Axelheim sålt till 
Britt Ida Marilyn Lindh och 
Martin Lars Olof Lindh för 
400 000 kr. Taxeringsvärde 
(2018) 225 000 kr.

Tomaz och Vesna Kriz-
nar har köpt Hornsved 
Bränntorp 1, Eksjö 
Hornsved 2:12 av Maria 
Felicia Sarosdi för 495 000 
kr. Taxeringsvärde (2018) 
405 000 kr.

Babette Koelmans har 
köpt Markestad Björktu-
na 1, Markestad 5:3 av 
Gerd Dagny Iréne Rehn för 
1 170 000 kr. Taxeringsvär-
de (2018) är 398 000 kr.

Eksjö-Tidningen.
Box 70, 575 21 Eksjö
Tel/fax 0381-132 25

Mobiltel: 070-37 68 823

Eksjö-Tidningen når alla hushåll i Eksjö kommun!
Upplaga: 9005 ex.

Tryckning: Pressgrannar AB, Lkpg Utdelning: Postverket
Ansvarig utg.: Bo G Lundberg

Fastighetsaffärer 

Fastighetsaffärer 

GEVERTS EL AB
- Din elektriker i centrum

070-672 47 92

GEVERTS EL AB
- Din elektriker i centrum

0381-104 49

• Däckhotell/Däckverkstad
• Elektronik (felsökning)
• Motorreparation
• Service
• Svetsarbete
• Rekond
• Lånebil

Allbilverkstad i Bruzaholm

Eksjövägen 29, Bruzaholm

Tel. 073-631 76 55

Vi jobbar  också med  veteranbilar.
Reservdelar och biltillbehör.

Busslinje 320  
Eksjö-Nässjö

Nya turer fr o m 13 december 2020.

Måndag-fredag

Nässjö-Eksjö kl. 12.50, kl. 18.15 och 20.20

Eksjö-Nässjö kl. 9.20, kl. 14.10, kl. 15.10, 
  kl. 19.05 och kl. 21.40

Lördag-söndag

Nässjö-Eksjö kl. 6.05, kl. 12.50, kl. 15.20 
  och kl. 20.20

Eksjö-Nässjö kl. 7.19, kl. 14.10, kl. 16.10 
  och kl. 21.40

IM-priset 2020
Prästen och tecknaren Kent Wisti, 49, fick biståndsor-
ganisationen IMs pris för 2020 med följande motivering:

”IM-priset 2020 går till en orädd och kritisk samhälls-
betraktare som med humanismen som ledstjärna fångar 
och ifrågasätter dagsaktuella händelser. Han formulerar 
sig med skärpa mot rasism och intolerans och får oss att 
både skratta och sätta skrattet i halsen. Precis som IMs 
grundare Britta Holmström väcker han opinion för med-
mänsklighet i en tid när det verkligen behövs.

Hur Kent Wistis teckningar ser ut  framgår på facebook.
com/wistikent

I Eksjö
Kent Wisti ställde ut på Eksjö museum 2019 med ver-
nissage den 13 januari. Då tog jag denna bild.

I prispresentationen av honom i IMs tidning Medmänsk-
lighet berättar han om sin bakgrund:

”Han kommer från en arbetarfamilj i Älmhult, mamma var 
vårdbiträde, pappa gravstensgravör, och föräldrarna gjor-
de en slags klassresa: fick bra lån och byggde hus. Kent 
och grannbarnen spelade landhockey på gatan. Trots 
att familjen inte var religiös gick Kent i kyrkans barntim-
me. Och där hände något. Berättelserna fascinerade och 
väckte redan då tankar på prästyrket. Han blev också ti-
digt intresserad av politik, dels genom hur de pratade i 
hemmet, dels genom Harry Kullmans böcker om arbets-
rörelsens framväxt. Som tolvåring gick han med i SSU. 
– Det är något väldigt fint med att samlas en grupp 
människor, i en idéburen organisation med en gemensam 
vision. Det skulle jag önska att alla fick uppleva!

I Älmhult saknades den inskränkthet som kan prägla 
småstäder, menar han, på grund av IKEA och stamba-
nan. Men när han växte upp upplevde han den första vå-
gen av nynazism,”

ÅRSMÖTET
2021

ÄR INSTÄLLT

Vernissagepublik. När Kent Wisti, satirisk präst, hade 
vernissage mötte jag fr v Lottie Svensson, Björn Mar-
tinsson, Kent Wisti och Therese Graesén. Therese är 
Lotties dotter. Björn och Kent har båda vuxit upp i Älm-
hult.

Slammarp 8, Eksjö Slam-
marp 1:17 har sålts av Ca-
millo och Kathrin Karow 
till Gordon Petersen för 
300 000 kr. Taxeringsvärde 
(2018) 49 000 kr.

Ur Henrik Simonsens ny-
ligen utkomna bok ”Sjön 
lär vara bottenlös” cite-
rar jag från sidan 41 ”På 
Mariannelundsutställ-
ningen 1954 utsågs en 
Miss Marianne. Hon skul-
le vara mellan 16 och 22 år 
och kunna förena enkelhet 
med kultur. Utställnings-
ledningen hade helst ve-
lat att missen skulle heta 
Marianne Lund men det 
var att önska för myck-
et. Vinnare i omröstning-
en blev 20-åriga apoteks-
biträdet Margareta Brodd 
senare välkänd konstnär 
och musiker i Marianne-
lundsbygden med efter-
namnet Paulsson. Som-
maren 1954 kördes Mar-
gareta med häst och vagn 
från Mariannelunds gård 
till utställningsområdet där 
hon kröntes och fick ett 
silversmycke specialtill-
verkat i Lövgrens gulds-
medsaffär. Därefter var 
hon värdinna, prisutdelare 
och utställningens ansik-
te utåt. Margareta Pauls-
son gick ur tiden hösten 
2018.”

Jag hörde hennes dotter 
Annika, musiklärare, den 
25 oktober i en konsert 
med Trio C i Eksjö kyrka. 
Jag skrev mycket positivt 
om framträdandet i för-
ra numret av Eksjö-Tid-
ningen.
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Nästa nummer av Eksjö-Tidningen  
kommer den 18 februari 2021. Manusstopp den 5 februari

Nu är vi tre under samma tak  
i Mariannelund (Kicki även i Eksjö)

0496-213 80
Verdandigatan 5,

Mariannelund

0496-213 80, 
0381-100 76

Verdandigatan 5, 
Mariannelund

Stockholmsv. 7C, 
Eksjö 

076-320 89 08
 @avmarielle  

avmarielle@ 
icloud.com

Verdandigatan 5, 
Mariannelund

 Norra Storgatan 33, Eksjö, Tel: 070-338 45 16  |  www.hesselsmaleri.se

 Norra Storgatan 33, Eksjö, Tel: 070-338 45 16  |  www.hesselsmaleri.se
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HESSELS MÅLERI & GOLV AB

VI HAR LÖSNINGEN &
SÄTTER FÄRG  DIN VÄRLD

SLIPNING 
AV TRÄGOLV

GRÖN-FRI
Mot påväxt av alger och lav

MÅLERI
Renovering och nyproduktion 

SÄTTER MÅLNINGEN GRILLER I HUVUDET! 

på
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HESSELS MÅLERI & GOLV AB

VI HAR LÖSNINGEN &
SÄTTER FÄRG  DIN VÄRLD

SLIPNING 
AV TRÄGOLV

GRÖN-FRI
Mot påväxt av alger och lav

MÅLERI
Renovering och nyproduktion 

SÄTTER MÅLNINGEN GRILLER I HUVUDET! 

på

399:-

Elon Elbutiken
Kapellvägen 4 Eksjö Tel: 0381-386 60
Öppet: Må-Fr 9-18, Lö 10-13

Handla tryggt hos Elon

Äntligen ljusare tider hos Elon

Erbjudandet gäller t.o.m. 24/1 2021 eller så långt lagret räcker.

439:-
MEDLEMPSPRIS

ELVITA 
Takspotlight E113342
Ø 20 cm,  
Riktbara huvuden
(ord pris 549:-)

349:-

ORIVA 
Fönsterlampa Loke 
Klar glas
(ord pris 449:-)

BELID
Taklampa Primus Black I
Ø 43 cm, H20 cm,  
Riktbara huvuden
Metall

1 495:-

GLOBEN LIGHTING 
Bordslampa Elsa  
Mässing/Linne svart
(ord pris 478:-)

399:-499:-

BY RYDÉNS 
Bordslampa Honey 
H38 cm 
Metall/Rosa sammet
(ord pris 849:-)

SPARA
350:-

SPARA
110:-

GLOBUS
Fönsterlampa
Ø 13 cm, H16,5 cm
(ord pris 349:-)

249:-

Grattis alla eksjöbor!

Nu finns en
Autoexperten 
verkstad 
i Eksjö. 

Välkommen 
till oss!

Längre leve din bil

Telegatan 5, Eksjö. Tel. 0381-66 20 40
Mikael@larmsmaskin.se

Eksjö kommun,  
pensionsskuld före 1998

Jag bad Karin Höljfors, ekonomichef i Eksjö kommun, 
att kommentera kommunens pensionsskuld före 1998. 
Här är hennes summering:

Den pension som kommunanställda tjänade in före 1998 
sågs som en kostnad när den betalades ut istället för 
när den intjänades. Den redovisades därför inte som en 
skuld i balansräkningen. Regelverket för detta förändra-
des från och med 1998 och den pension som tjänats in 
efter det har betalats in till försäkringsbolag som sköter 
pensionsadministrationen. Det som tjänades in före 1998 
ska enligt lagen inte redovisas som en skuld i balans-
räkningen utan som en ansvarsförbindelse. När pen-
sionen betalas ut blir det en kostnad i kommunen. Det 
innebär att kommunen idag har dels kostnader för tidiga-
re intjänade pensioner (före 1998) och dels kostnader för 
de pensioner som tjänas in idag.  

Skulden eller ansvarsförbindelsen för pensioner intjäna-
de före 1998 minskar succesivt när pensionerna beta-
las ut. 2014 var skulden 477 mnkr och i augusti 2020 ha-
de den sjunkit till 416 mnkr. Förutom att skulden sjun-
ker när pensioner betalas ut kan också skulden föränd-
ras om livslängdsantaganden eller diskonteringsräntan 
förändras. 

Nedanstående i tabell är i mnkr och avser sista december 
respektive år utom 2020 som avser sista augusti:

Pensionsskuld före 1998
2014 ...................................................477,2

2015 ...................................................468,7

2016 ...................................................453,6

2017 ...................................................440,8

2018 ......................................................434

2019 ...................................................420,5

aug 2020 ...............................................416

Miljardär. Martin Lorent-
zon grundade nätannons-
bolaget Tradedoubler 
tillsammans med Felix 
Hagnö. Bolaget börs-
noterades hösten 2005. 
Det gav grundarna en re-
jäl slant. Martin förmerade 
beloppet genom börsno-
teringen av Spotify i USA. 
Daniel Ek är vd och front-
figur för bolaget. Martin 
är kraftkällan bakom. Han 
är född 1969 och kommer 
från den lilla byn Åsenhö-
ga, Gnosjö, Jönköpings 
län. När han hade sitt som-
marprogram i radio började 
han att tala om uppväxten i 
Borås ditt familjen flyttade.

Förbundsdirektör. Anneli 
Tellmo, 39, Nässjö blir ny 
direktör för Höglandsför-
bundet som är en samar-
betsorganisation för kom-
munerna Aneby, Eksjö, 
Nässjö, Sävsjö och Vet-
landa inom IT och famil-
jerätt. Kontoret finns på 
Itolvområdet här i Eksjö.

Anneli Tellmo började i 
Nässjö kommun 2015 på 
sin nuvarande tjänst som 
chef inom äldreomsorgen. 
Malena Tovesson, av-
gående direktör för Hög-
landsförbundet, blir nu 
kommundirektör i Nässjö.

JYSK. Den danska hemin-
redningsjätten JYSK, med 
en enhet i Eksjö, har kla-
rat coronakrisen och no-
terade förra räkenskaps-
året sitt bästa resultat hit-
tills. Totalt presterade kon-
cernen ett resultat på 3,6 
miljarder danska kronor fö-
re skatt. Det motsvarar 4,9 
miljarder svenska kr och är 
en ökning med 15 procent 
jämfört med föregående år.

Omsättningen i Sverige 
under räkenskapsåret öka-
de med 12 procent till 4,5 
miljarder kr. Rörelseresul-
tatet ökade till 310 milj kr.

”Årets Smålänning” blev 
Emma Östlund från Gi-
slaved som bl a medver-
kat i filmen ”Catwalk – 
från Glada Hudik till New 
York”. Hon har också som-
marpratat i radio och gjort 
TV-besök hos ”Skavlan”.

Avancemang. Fotbolls-
spelaren August Sander, 
som startade karriären hos 
Eksjö Fotboll, har spelat i 
Nässjö FF de senaste två 
åren. Laget spelar i division 
3. Nu lämnar August klub-
ben för IK Tord nästa sä-
song. Den klubben spelar i 
division 2.

Mariannelund. Rosén 
och Johansson Bygg-
nads AB i Mariannelund 
har lämnat in en förfrågan 
till kommunen om att byg-
ga en padelbana utomhus 
i Tennisparken i Marianne-
lund. Kommunen kommer 
att behandla ärendet sna-
rast möjligt.
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Herr-, barn..........150:-

Eksjö
Cityklipp

Helgöppen  
klippning. Drop in

Öppettider: 
Fred. 10-16 • Lörd-sönd 10-14

Jungfrugatan 11, Eksjö
073-766 40 88

Nya och gamla  
kunder,  

välkomna till

S  SS  S&& Bilservice AB  Bilservice AB
Prästängsvägen 8 • 0381-172 20

Nu även butik med reservdelar 
och biltillbehör

SVERIGES MEST NÖJDA BILÄGARE 2020 3 ÅRS FRI SERVICE***

VINTERKLAR

Bränsleförbr. 8,1 l/100 km, CO2-utsläpp 185 g/km ( WLTP). Bilen i annonsen kan vara extrautrustad. *Dubb/dubbfria Continental/Kumho-däck. Erbjudandet gäller t o m 2021-01-15 vid köp av en ny 

Subaru Forester. Erbjudandet går ej att kombinera med andra erbjudande, rabatter eller avtal.  **Privatleasing via Subaru Finans, avtalstid 36 mån, körsträcka 1500 mil/år, service ingår, uppl avg. 695 kr, aviavgift 60 kr, 
reservation för sedvanlig kreditprövning.  ***Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil. 

INGÅR ALLTID:

• Världsledande förarassistanssystemet EyeSight
• Fyrhjulsdrift • Lineartronic automatlåda
• 3 års fri service**  • Autobroms och adaptiv farthållare

FORESTER MED BASE-PAKET 

fr. 349.900:– 
Privatleasing fr. 3.995:–/mån**

JUST NU! 
VINTERPAKET 

8.900:–
17-tums vinterdäck på alufälg
och värmare med kupéfläkt*

Monterat och klart!

Värde: 24.000 kr

Mån-Fre 10.00-18.00
Lör 10.00-14.00

Ventilgatan 10, 575 96 Eksjö
0381-61 18 95

www.eksjomotorcentrum.se

Bragdguld. Svenska 
Dagbladet och Eksjö-Tid-
ningen har samma startår. 
Båda etablerades 1884. 
Svenska Dagbladet har 
sedan 1925 årligen delat ut 
sitt ”Bragdguld”, en högt 
ansedd utmärkelse för en 
enastående idrottspresta-
tion. Det gick i år välförtjänt 
till Armand Duplantis, 21, 
stavhopparen som satte 
två världsrekord, 6,17 m i 
Torun och 6,18 m i Glas-
gow inomhus och 6,15 m 
i Rom utomhus. Han vann 
samtliga 16 tävlingar han 
ställde upp i under 2020.

Centerpartiet. Fredrick 
Federley, andre vice par-
tiordförande och EU-par-
lamentariker lämnar alla si-
na politiska uppdrag. Han 
ersätts av Emma Wiesner 
som stod på tredje plats 
på listan i EU-parlament-
svalet.

Storbygge. OC-Bygg, 
Eksjö har köpt motellet 
Vida Vättern som bygg-
des 1954. Det stängdes 
definitivt 2019 och skall nu 
rivas. På den 30 000 kvm 
stora tomten som köpts 
skall det istället byggas 15 
villor. Stugbyn intill skall 
rustas upp och bli nio fri-
tidshus som skall säljas. 
Detta är OC-Byggs störs-
ta egna projekt. Den första 
villan skall vara på plats 
2022.

Sofia Johansson, evene-
mangschef vid kulturhu-
set Pigalle i Nässjö gjorde 
den 18 december sin sis-
ta arbetsdag där för att is-
tället börja arbeta hos För-
svarsmakten i Eksjö.

Stationshuset. Väntsa-
len i stationshuset i Eksjö 
är stängd från den 1 janu-
ari och sex månader fram-
åt om ingen annan lösning 
kan presenteras dessförin-
nan.
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på nätetEksjö-Tidningen.

www.eksjotidningen.seLäs e-tid
ningen!

på riksplanet ligger en-
ligt flera opinionsmätning-
ar stadigt under 4-procent 
spärren. Vore det val idag 
så skulle partiet inte få nå-
gon plats i riksdagen. I Ek-
sjö kommunfullmäktige 
har partiet två ledamöter. 
Jag bad Sven-Olov Lin-
dahl, (bild), gruppledare 
för Liberalerna Eksjö att 
kommentera läget för sitt 
parti.

Bakgrund
– Det Liberala parti som 
jag varit medlem i se-
dan mer än 30 år är nu in-

ne i sin djupaste kris se-
dan det bildades i mitten 
av 1930-talet. Det finns en 
händelse som jag tror utgör 
starten på tillbakagång-
en, nämligen när dåva-
rande partiledaren Bengt 
Westerberg reste sig från 
TV-soffan när företrädaren 
för Ny Demokrati kom på 
scen. Då startade en be-
röringsskräck med åsikter 
som partiet stod i motsats 
till. För mig är FN:s dekla-
ration om mänskliga rät-
tigheter med individen i 
centrum centrala och står 
i motsatts till åsikter inom 
rörelser med dragning till 
kommunism, fascism el-
ler fundamentalistiska re-
ligiösa rörelser. Men bara 
genom att lyssna på dem 
och deras argument kan 
de förstås och bemötas. 
Det finns bland alla toke-
rier även det som kan va-
ra rätt. Vårt samhällsklimat 
har präglats i allt för hög 
grad av att endast en åsikt 
har varit moraliskt oantast-
lig. Vi kan nu se hur många 
partier har ändrat åsikt till 
dess motsats. Det som var 
fel igår är rätt idag.  

Landskrona
– För mig utgör Torkild 
Strandberg i Landskro-
na en förebild för att hand-
la liberalt och rätt. Han har 
lyssnat på SD-represen-
tanterna och låtit dem ta 
ansvar medan det fortfa-
rande var ett hanterbart 
parti.  Jag vill se Liberaler-
na som ett klart borgerligt 
parti med socialt ansvars-
tagande för de som har 
missgynnats av livet. Sam-
hället ska ge individen för-
utsättningar att utvecklas 
utifrån sina förutsättningar, 
att ta ansvar för sitt liv och 
i sin tur bidra tillsamhället. 

På riksplanet
– På riksplanet anser jag 
att partiet ska stå vid givna 
överenskommelser men i 
god tid inför valet klart de-
klarera sin borgerliga tillhö-
righet. Och Nyamko Sa-
boni hoppas jag ska föl-
ja Torkild Strandbergs 
exempel och där hålla en 
fast linje även om det för 
tillfället inte följer rådande 
åsiktskorridor. Åsiktskor-
ridorer har vi haft för gott 
om i alla samhällssektorer.

Liberalerna

ÖPPET:
MÅN-FRE  ............................................. 10-18
LÖRDAG  .................................................. 10-14

STOR VINTER-

REA
50%

FYNDBORD
PRISER FRÅN 100:-

Ingegerd Carlström, väl-
etablerad konstnär vars 
livsresa började i Bruza-
holm, skulle ha ställt ut på 
Eksjö Museum i höstas. 
Coronapandemin gjor-
de att evenemanget ställ-
des in.

Senast hon medverka-
de här i Eksjö var i maj 
2003 och då under vin-
jetten ”Från Engström 
till Böttcher”. Det var en 
samlingsexpo tillsammans 
med Maria Ängqvist Kly-
vare, Rolf Wernersson. 
Ann Böttcher, också hon 
från Bruzaholm, lämna-
de återbud. Engström le-
vandegjordes genom Stu-
re Ahlstedts närvaro.

Debut
Ingegerd Carlström, född 
1946, kom till Huskvarna 
1966. Hon debuterade där 
som utställande konstnär 
hösten 1998 med en suc-
céartad presentation på 
Galleri Smedbyn med ett 
sjuttiotal verk. Det var gal-
leriets första debutant-
utställning under dess 
22-åriga existens. Inge-
gerd är permanent repre-
senterad där sedan dess 
och har genom åren varit 
en flitig utställare ute i lan-
det, både separat och i oli-
ka grupper.

Hon bor fortfarande i Hus-
kvarna i ett hus med ateljé 
och utsikt över Vättern 
och med mäktiga höjder 
intill. På bilden här till hö-
ger står hon framför sin 
tavla ”Min stad”. 

Några exempel på kompo-
nenter i Ingegerds måleri.

Hon arbetar ofta i stort for-
mat med akryl, ibland i fle-
ra skikt, med hjälp av pa-
lettkniv, pensel och gum-
miskrapa på duk av grov 
italiensk juteväv.

Hon målar med varma fär-
ger, gult som hettas upp 
med rött vari hon lägger 
svarta detaljer.

Många av motiven fång-
ar hon i sin nära omvärld. 
Människors möten och re-
lationer ger uppslag till ge-
stalter. Det blir ofta av-
skalade, förenklade bilder 
med uppbrutna konturer. 
Naturmotiven hämtar hon 
bl a från Halland där hon 
också har ateljé.

Konstverkens namn ”Fält 
vid havet” överst tv. Där-
under ”Hus i korsning”. 
Härintill ”Vinterdag”.

Konstnär  
Ingegerd Carlström
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Jungfrugatan 13 i Eksjö senast den 2 februari. 
Märk kuvertet ”Annonsfrågan”.

Det först dragna rätta svaret belönas med två skrapbingolotter. 
De fyra därefter dragna rätta svaren belönas med vardera en trisslott. 
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1.

Rea Viking Beds!

Den småländska sängtillverkaren från 

Ekenässjön erbjuder just nu kanonpriser på 

hela sortimentet!

20% Rabatt på Ordinarie Sortiment!

Kampanjsängen Härnö Continental 5-zoner till det 

fantastiska priset 13.490:- 

inklusive ben och bäddmadrass!

Besök EM Home Vetlanda för att uppleva svensk 

design när den är som skönast från Viking Beds.

• Däckhotell/Däckverkstad• Elektronik (felsökning)• Motorreparation• Service
• Svetsarbete• Rekond

• Lånebil

Allbilverkstad i Bruzaholm

Eksjövägen 29, BruzaholmTel. 073-631 76 55

Vi jobbar  också med  veteranbilar.Reservdelar och biltillbehör.

TÄVLING - Annonsfråga
I vilka annonser i detta nummer av Eksjö-Tidningen finner Du dessa bitar?

LÅT OSS SKÖTA ER TVÄTT
Industri, hotell o. restaurang, hushåll, matt- och kemtvätt

Uthyrning av vita dukar och servetter.
Entrémattor för uthyrning. Tvätt av båtkapell och förtält.

Eksjö kommun informerar

På grund av gällande lokala råd för Jönköpings län 
håller butiken stängt tills vidare. Detta innebär även att 
butiken för tillfället inte tar emot eller hämtar saker till 
försäljning. Håll utkik efter eventuella ändringar gällande 
verksamhetens öppettider på www.eksjo.se

Retrobutiken håller stängt

Eksjö församling. Församlingen har fått fem nya kyrk-
värdar nämligen Sara Bergqvist, Alice Fjällman, Birgit-
ta Gustafsson, Gunilla Lindén och Sara Munther.

Ny bok

Henrik Simonsen gav 
ifjol ut fem böcker på det 
egna förlaget Marianne-
lundguide. Den senas-
te är volym nummer två 
om ”Den varma dalen” 
med titeln ”Sjön lär va-
ra bottenlös” (322 s), ett 
brett svep över Marianne-
lundsbygden.

Skriften rymmer liksom 
den första boken mäng-
der av intressanta, spän-
nande episoder och detalj-
rika iakttagelser om sam-
hällsutvecklingen med bi-
fogade korta kommenta-
rer. Simonsen lyfter fram 
många personer som har 
gjort stora eller mindre in-
satser för bygdens utveck-
ling inom olika sektorer. 
Huvuddelen av underlaget 
har hämtats från olika tid-
ningsarkiv. Simonsen har 
en egen omfattande sam-
ling klipp från tjugo års ny-
hetsbevakning i området.

Han har i sina hembygds-
skildringar funnit en form 
med ett tätt, generöst flö-
de av intresseväckande 
händelser och fängslande 
livsöden.

Boken torde kunna fung-
era som startpunkt för 
många ”minns-du-sam-
tal” där bygdekännare kan 
fylla på efter att Simonsen 
lyft fram skeendet, hän-
delsen eller personen. Jag 
vill t ex veta mer om Alice 
Nilsson (sidan 231), en för 
mig tidigare okänd akties-
parande kvinna. Simon-
sen lägger ut trådar som vi 
kan börja dra i. ”Så länge vi 
talar om de bortgångna så 
länge lever dom”.

Årets ungdomsledare 
2020 i Eksjö kommun

Crille Atting, 27, utsågs i december till Årets ungdoms-
ledare, den yngste någonsin. Han har arbetat inom för-
eningen Teatertolvan och där varit med om fyra musi-
kaluppsättningar. Prismotiveringen lyder: Genom ett in-
nerligt engagemang och professionell kunskap utvecklar 
han ”glädje, gemenskap och respekt” bland ungdomar-
na. Resultatet blir en amatörförening som skapar scen-
konst på en hög nivå och som av publiken jämförs med 
de stora scenerna.

Här överlämnar Maria Havskog ,(C), ordförande i till-
växt- och utvecklingsnämnden bevisen på utmärkelsen 
till Crille Atting vid hans hem. Kim Forsman, fritidsut-
vecklare i kommunen tog bilden.

Efterlysning
Henrik Simonsens nyutkomna bok ”Sjön lär vara 
bottenlös”, som är volym två om ”Den varma da-
len”, är rik på kortfattat beskrivna personporträtt och 
livsöden. I denna mångfald fäste jag mig notering-
arna på sidan 231 om Alice Nilsson (f 1907), lilla-
syster till Henrik Teodor Nilsson (1884-1977) med 
smeknamnet ”Rulbus”. Hon flyttade som 16 åring 
till Stockholm. Det var textstycket om att hon tidigt 
började spara i aktier som befäste mitt intresse. Är 
det någon bland mina läsare som vet mer om Alices 
levnad så kontakta mig. Kanske kan vi tillsammans 
åstadkomma ett fylligt porträtt av denna framsynta 
kvinna. Det kan ha ett stort pedagogiskt värde. Jag 
lovar att ge det stort utrymme i Eksjö-Tidningen.

☎ 070-376 88 23
studio@vtkp.se

Fotbollskval. Jönköpings 
Södra får fortsätta i supe-
rettan 2021 efter att i an-
dra kvalmatchen till all-
svenskan den 13 decem-
ber ha förlorat borta mot 
Kalmar med 1-0. För-
sta matchen vann Kalmar 
med 3-1.

Idrottsföreningar. 170 
idrottsföreningar på Hög-
landet har fått 600 000 kr 
av Sparbanksstiftelsen 
utan ansökan. I Eksjö har 
t ex IF Eksjö fotboll fått 
14 000 kr, Eksjö Gymnas-
tiksällskap 5 000 kr och 
ESOK 4 000 kr.

Försäkringsbolag stäng-
er. Länsförsäkringar Jön-
köping stänger nio av fjor-
ton kontor i länet. Kontoren 
som stängs ligger i Eksjö, 
Aneby, Gislaved, Gno-
sjö, Huskvarna, Marian-
nelund, Smålandsstenar, 
Sävsjö och Vaggeryd. 
Kontoren i Nässjö, Tran-
ås, Vetlanda, Värnamo 
och Jönköping blir kvar.

Litografi. Ett galleri i 
Stockholm informerar i 
helsidesannonser om att 
man sedan 1975 är förläg-
gare av originalgrafik. I no-
vember 2020 kunde köpar-
na få ett ark (upplaga 90-
95 ex) av konstnären Nic 
Alm för 4 200 till 4 500 kr. 
Nic Alm kommer från Hult 
där han i ”Mejeriet” star-
tade sin utställningskarriär.

Försvarsberedd. I decem-
ber ifjol startade Göta In-
genjörsregemente Ing 2 
sin podcast ”Försvarsbe-
redd”. Joon Lynberg, tek-
nisk officer hos regemen-
tet, håller i arbetet. Planen 
är att publicera ett avsnitt 
varannan vecka. Man skall 
informera om militäryrket 
och berätta om Ing 2. Jag 
hoppas att det blir utrym-
me för att tala om Eksjö 
som en attraktiv bostads-
ort.

Synsam Group. Företa-
get är Nordens ledande 
optikkedja med 470 buti-
ker varav en i Eksjö. Om-
sättningen är nära 4 mil-
jarder kr. I oktober ifjol of-
fentliggjordes att man 
skall flytta hem produktio-
nen av glasögon från Asi-
en. Tillverkningen skall is-
tället ske i Ockelbo, Gäv-
leborgs län. Där skall man 
investera 250 milj kr un-
der tre år i en ny fabrik som 
skall vara i gång i höst. I 
full drift kommer den att 
sysselsätta 150 personer. 

Innehållet i notisen här 
ovan är ett konkret exem-
pel på begreppet Indu-
stri 4.0 som lanserades i 
början av 2010-talet. Det 
handlar om bl a om att flyt-
ta hem tillverkningen från 
Kina till Europa. Det finns 
ett inbyggt hållbarhetstänk 
i processen med t ex AI, 
autonoma system, 5G-nät-
verk och IT.

Tolkienensemblen
Den danska, världsberömda ”Tolkienensemblen”, grun-
dad 1995, framträdde den 13 oktober i Olsbergs Arena 
inom ramen för Musikcaféserien.

I två akter med paus tolkade gruppen musiken från ”Sa-
gan om Ringen”-filmatiseringarna i dess olika genrer. De 
lyriska låtarna tillskrevs de vackra alverna. Glada hob-
bitsånger i klassisk och irländsk traditionell stil utgjorde 
motvikt. Däremellan fogade man in melankoliska balla-
der.

Det var en gnistrande föreställning fylld av kvickheter 
med snabba tempoväxlingar i en spännande blandning 
musik, sång och häftiga dansnummer.

Efter kvällens sista, av publiken välapplåderat musik-
stycke, lyckades jag få den uppspelta gruppen att stillna 
några minuter för att kunna ta nedanstående bild med de 
vitklädda musikanterna.

Där ser vi Caspar Reiff med gitarr. Han grundade en-
semblen 1995. Jenny Elfving, violinisten från Falun, hål-
ler upp sin stråke. Øyvind Ougaard hanterade dragspel. 
Nikolaj Holger längst fram i obekväm ställning spelade 
piano/keyboard och sjöng. Han gjorde ett av kvällens fy-
siska sett mest krävande sång- och dansnummer fram-
för orkestern när han blandade sång från spagatställning 
med dansinslag. Anna Bäk Christensen sjöng både so-
lo och tillsammans med Sibeal Hill. Båda utförde kraft-
fulla, imponerande folkdansinslag. ”Inte svårt” ansåg Si-
beal efteråt och hänvisade till sin irländska bakgrund. 
Längst bak skymtar Carl Rieff som sjöng och spelade 
gitarr och penny-whistle.

Golfanläggning. Markus 
Westberg, 32, från For-
serum har med hjälp av 
sin mamma köpt Boaryds 
golfanläggning med nio hål 
och 11,6 hektar. Anlägg-
ningen ligger sju km ös-
ter om Eksjö i närheten av 
Hult. Bland byggnaderna 
finns bl a en trävilla med 5 
r o k.

Priset blev 4,4 milj kr. Säl-
jare är Jan-Erik Wahl-
ström, 71, som drivit an-
läggningen i sex år och då 
bott på gården. Nu flyttar 
han till Korsberga. Golf-
profilen Bertil Wissinger 
ritade banan som öppna-
des 2002.

Inner Wheel-dagen den 10 januari har firats i hela värl-
den i över 50 år.
Inner Wheel är ett av världens största frivilliga kvinnliga 
nätverk med konsultativ ställning i olika FN-organ. Det 
finns mer är 110 000 medlemmar i över 100 länder. I Sve-
rige finns det ca 3 600 medlemmar i 88 klubbar. Eksjö 
Inner Wheel-klubb har 62 medlemmar som arbetar efter 
organisationens ledord Vänskap, Hjälpsamhet och Inter-
nationell förståelse.

Skott. Vid ett tumult natten till den 23 december sköt po-
lisen ihjäl en för dem väl känd man i 25-års åldern, nyss 
frisläppt efter en incident i en butik dagen före. Mannen 
slog sönder ett fönster med ett cykelställ i fastigheten 
Almgården för att komma in där han bodde i kommu-
nens lokaler för särskilt boende.
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Höglandets
Markis & Persienn

0381-140 90
0380-190 90

Vi säljer
skugga!
www.hoglandetsmarkis.nu

VINNARE 
i Annonsfrågan 

nr 11/2020

Den först dragna rätta 
lösningen kom denna 
gång från 

Lilly Karlsson 
Krösenlund 
575 95 Eksjö

Lilly fann tävlingens bi-
tar i annonserna från 
Eksjö Lantbruks Ser-
vice AB, Handelsban-
ken och Eksjö Motor-
centrum. Lilly får två 
skrapbingolotter för sin 
insats.

Följande vinnare får var-
dera en trisslott

Gerd Johansson 
Ingarp 22 
575 95 Eksjö

Ingrid Lindahl 
Syrenvägen 6 
575 36 Eksjö

Margot Lantz 
Björnbärsvägen 48 
571 37 Nässjö

Stina Edman 
Götgatan 2 
598 98 Mariannelund

Grattis till vinnarna! Det 
finns nya vinstchanser i 
”Annonsfrågan” i detta 
nummer. 

Aktienotiser
Daniel Zetterberg gav i Dagens Industri den 7 decem-
ber läsarna rådet att köpa aktier i Diös, fastighetsbo-
laget som har sin verksamhet inriktad på regionstäder 
som Gävle och norrut. Bolaget har en del tydliga kva-
litetsdrag. Nu är bolagets skuldsättning 55 procent. För 
10 år sedan var den över 70 procent. Bolaget har 1,2 
procent genomsnittlig låneränta som är bland de lägsta 
i branschen. Räntebindningstiden är dock kort, i snitt 0,3 
år. Bolaget/aktien värderas lågt på börsen, lägre än 10 
gånger vinsten. Utdelningen de närmaste åren kan röra 
sig om fem procent/år.

◆
Privata Affärers modellportfölj sim finns i ”Placerings-
guidens” decemberutgåva innehåller följande akti-
er: Arjo, AQ Group, Björn Borg, Distit, Essity B, Ka-
hoot (norskt bolag som levererar digitala utbildnings-
verktyg), Loomis, husdjursspecialisten Musti som no-
terades på Helsingforsbörsen i februari 2020, Nor-
wegien Finans (norsk nischbank), Rejlers B, SBB B 
och med 17 procent av kapitalet i Spiltans Räntefond.  
”Placeringsguiden” kostar 599:- för 11 utgåvor.

I ovan nämnda tidskriftsnummer tror Erik Lundkvist att 
”aktier inom verkstad, byggmaterial och fastighetsmark-
naden ligger bra till om återhämtningen blir starkare an 
väntat under 2021.” Med denna uppfattning har han tagit 
fram fem aktier som han tror kan bli vinnare 2021 näm-
ligen Volvo B, ABB, Hufvudstaden A, den amerikanska 
byggmaterialproducenten Martin Marietta och det tyska 
fastighetsbolaget Aroundtown.

◆
Den läsvärda tidskriften ”Aktiespararen” betecknar sig 
som ”Nordens största aktie- och fondmagasin”. Nr 
11/12 2020 är fullspäckat med aktieanalyser ur olika syn-
vinklar. Här några exempel: ”Fallande knivar med po-
tential” där Christoffer Ahnemark konstaterar att ”sto-
ra kursförlorare så kallade fallande knivar, är sällan en bra 
investering.” Han har dock hittat tre undantag nämligen 
Handelsbanken, Hufvudstaden och Lundin Energy (ol-
jebolaget).

Jag ägnar mig här åt de två förstnämnda. Bakom dem 
finns i olika stor omfattning finansmannen Fredrik Lund-
berg som troget stöd, en långsiktig och konsekvent 
börsaktör. Investmentbolaget Lundbergs, 75 år 2019, 
har 88,1 procent av rösterna i dotterbolaget Hufvudsta-
den som äger centralt belägna kommersiella kontors- 
och butiksfastigheter i Göteborg och Stockholm. Lund-
bergs köpte in sig i bolaget redan 1998.

Industrivärden är delägare i Handelsbanken. Lund-
bergs har 23,9 procent av rösterna i Industrivärden. 
Dessutom har Lundbergs direkt 2,6 procent av rösterna 
i Handelsbanken. Banken får starkt stöd i sitt nuvarande 
förändringsarbete av verksamheten. 

Anlägg långsiktig placeringshorisont vid köp av dessa 
två aktier.

Christoffer Ahnemark, analytiker hos ”Aktiespararna”, 
”ger också sin syn på vilka coronarelaterade aktier som 
är värda att satsa på under 2021.” De är Byggmax, Du-
ni, Axfood, Getinge, Essity och Skistar. Gå in och titta 
mer i detalj på dessa bolag. Byggmax har operativt sett 
gjort sitt bästa år 2020. Mina defensiva favoriter Axfood 
och Essity står sig väl i olika börsklimat.

◆
I novembernumret av ”Placeringsguiden”, specialtid-
ningen om placeringar, har en spalt på sidan 25 rubriken 
”Månadens varning”. Den gäller teknikhandelsföretaget 
OEM, Tranås.

Några spridda korta utdrag ur texten: ”OEM har klarat 
krisen bra”. ”Mest imponerande är att rörelseresultatet 
trots något lägre omsättning (alltså i tredje kvartalet) steg 
tre procent till 103 milj kr, det starkaste resultatet någon-
sin för ett enskilt kvartal.”

Skribenten anser ”att det inte finns så mycket att klaga 
på.” Han pläderar för att man skall avstå ifrån att köpa 
aktien. Värderingen är 50 procent högre än normalt. ”Det 
gör OEM till en säljkandidat.”

Jag föreslår att Ni som har aktien behåller den. Det kan 
bli ett givande utdelningsår 2021. Företaget drog ju tillba-
ka inlösenförfarandet om 10 kr per aktie våren 2020 p g 
a coronapandemin. Då var den ordinarie utdelningen satt 
till 7 kr per aktie.

Företaget har från 2021 fått en utökad ledningsgrupp. 
Den består därefter av nio män. De tre nya är Andreas 
Andersson, Carl Reuthammar och Marko Salovaara.

Frida Andersson (bild), barnbibliotekarie  
vid huvudbiblioteket i Eksjö ger oss lästips.

Lästips för barn och ungdomar

Prästgårdens 
hemlighet 

Läskiga böcker, spökhis-
torier och de böcker som 
vi på biblioteket placerar 
inom skräckgenren lånas 
nästan allra mest bland 
barn- och ungdomsböck-
erna. Gillar man dessa 
böcker och det där lite 
härligt rysliga men vill upp-
täcka något nytt och in-
te tidigare har läst ”Präst-
gårdens hemlighet” så 
tycker jag absolut att det-
ta ska bli nästa bok att 
kasta sig över. Tobias Sö-
derlund debuterade med 
denna bok förra året. Den 
är första delen i serien 
spökkameran. Nu finns det 
två delar till, ”Ljusklotets 
mysterium” och ”Slotts-
ruinens förbannelse”. 

Borgvattnet
Dessa böcker har kommit 
att bli väldigt populära och 
jag kan verkligen förstå 
varför. Det var längesedan 
jag var så fast i en bok. 
Det som gör det hela ännu 
läskigare är att ”Borgvatt-
nets prästgård” finns på 
riktigt och anses som ett 
av Sverige mest hemsök-
ta hus. Ibland nämns det 
även som ett av världens 
mest hemsökta hus. Är 
man modig kan man fak-
tiskt besöka denna gård 
som nu gjorts om till ett 
vandrarhem. 

Spökhistoria
Vanessa är på besök i 
prästgården med sin pap-
pa och får höra om alla 
konstiga händelser och 
berättelser som utspelat 
sig där. När klassen får till 
uppgift att skriva en spö-
khistoria bestämmer sig 
hon och hennes klasskam-
rater Abbe och Martin för 
att besöka huset trots att 
det egentligen är stängt för 
säsongen. Vanessa har 
en vlogg, hon lägger upp 
videoklipp på sin youtu-
be-kanal och har faktiskt 
ganska många följare men 
tänk om de faktiskt lyckas 
fånga något spöklikt på 
film då skulle säkert följar-
na öka. Vanessa fångar så 
mycket mer med kameran 
än vad hon någonsin kun-
nat räkna med. Kameran 
kan visa vad som egentli-
gen händer. 

Ouppklarat
När hon och klasskam-
raterna återvänder efter 
höstlovet är inget sig likt. 
Vanessa har fått en mas-
sa uppmärksamhet genom 
att lägga upp det de har fil-
mat. Men det finns också 
de som tycker att hon bör-
jar tappa greppet och und-
rar vad hon håller på med 
som vännerna Emelie K 

och Lisa som hon tidigare 
gjort nästan allt ihop med. 

Spökena som vännerna 
lyckats fånga lämnar dem 
inte i fred och det är väldigt 
tydligt att det de vill är att 
de ska återvända till går-
den igen. Det är någonting 
som är ouppklarat. 

Böckerna passar för dig 
från ca 9 år och uppåt 
men var beredd på att de 
är läskiga. Samtidigt skild-
ras livet och vardagen som 
pågår runt en tolvåring. 
Vanessas föräldrarna har 
gått igenom en skilsmässa 
och hon måste försöka hit-
ta sig en plats och välja vil-
ka vänner hon ska umgås 
med. Välskrivet och otro-
ligt spännande!   

 

Svenska Dagbladets lit-
teraturpris, som har gott 
renommé, har för år 2020 
tilldelats Karin Smirnoff 
född 1964. Hon debutera-
de 2018 med ”Jag for ner 
till bror”. I romansviten 
om huvudpersonen Jana 
Kippo ingår också ”Vi for 
upp med mor” (2019) och 
”Sen for jag hem” (2020). 

Karin Smirnoff betecknar 
sin genre som ”glesbygd-
saction”.

I april 2021 kommer den 
första delen, ”Sockeror-
men”, i en ny romanserie. 

Karin Smirnoff skall ta 
emot Ivar-Lo-priset i fe-
bruari 2021.

Månadens  
lästips

Klassikerlistan:  
”Om det svenska kynnet”

I ”Fönstret”, ABF:s välmatade kulturtidskrift, har Ulri-
ka Knutson, välkänd och prisbelönt kulturjournalist, se-
dan 2006 regelbundet förtecknat ”de tio bästa böcker-
na” i skilda ämnen.

I ”Fönstret” nr 3/2010 är det fokus på ”det svenska 
kynnet”. Här är hennes val av de tio bästa klassiker-
na i ämnet.

Carl Michael Bellman: Fredmans epistlar, 1790.

Viktor Rydberg: Tomten, 1881.

August Strindberg: Hemsöborna, 1887.

Elsa Beskow: Tant Grön, Tant Brun och Tant Grede-
lin, 1918.

Birger Sjöberg: Fridas visor, 1922.

Nils Ferlin: Goggles, 1938.

Vilhelm Moberg: Utvandrarna, 1949.

Astrid Lindgren: Emil i Lönneberga, 1963.

Lars Gustafsson: Yllet, 1973.

Ingmar Bergman: Laterna Magica, 1987. 

Lindex. Finska Stock-
mann, som redan 2007 
äger Lindex, med en butik 
i Eksjö, har gått genom en 
ekonomisk rekonstruktion 
av moderbolaget. Den ti-
digare ledningen överväg-
de att sälja Lindex som in-
te omfattades av rekon-
struktionen. Det är inte ak-
tuellt att sälja Lindex som 
går bra under rådande om-
ständigheter enligt Stock-
manns vd Jari Latvanen i 
början av december. I au-
gusti presenterade Stock-
mann att sparprogram om 
150 milj kr i Lindex-divi-
sionen. Det är genomfört.

Kungahuset. Prins Carl Philip och prinsessan Sofia 
väntar sitt tredje barn. Födelsen är beräknad till månads-
skiftet mars-april 2021. Deras första barn, Alexander, är 
född den 19 april 2016. Det andra barnet, Gabriel, föd-
des den 31 augusti 2017.
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Rea Viking Beds!

Den småländska sängtillverkaren från 
Ekenässjön erbjuder just nu kanonpriser på 

hela sortimentet!

20% Rabatt på Ordinarie Sortiment!

Kampanjsängen Härnö Continental 5-zoner till det 
fantastiska priset 13.490:- 

inklusive ben och bäddmadrass!

Besök EM Home Vetlanda för att uppleva svensk 
design när den är som skönast från Viking Beds.
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