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Väggaskolan
ser över
frånvaron

Röd
Blå
Svl

KARLSHAMN

Väggaskolan kritiserades för hur eleverna
anmäler sin frånvaro.
Nu ska rutinerna ses
över.
Det var i slutet av mars
som en kritisk, anonym
person rapporterade till
skolinspektionen
om
hur det går till när
Väggaskolans elever anmäler sig sjuka.
Personen uppgav att
elever pratar in på skolans bandspelare, och
att ingen kontroll görs
av vem som ringer, och
att inget skriftligt intyg
begärs in vid längre
frånvaro. Det saknades
även frånvaroregistrering när eleverna på de
yrkesförberedande programmen är på praktik.
Skolinspektionen avkrävde därför skolans
rektor en redogörelse för
rutinerna. Denne meddelade att systemet vid
sjukfrånvaro håller på
att ses över, att vissa förändringar redan skett,
och att nya rutiner håller på att arbetas fram
för elever på praktik.
Rektorn uppgav även
att vid sjukdom under
en längre tid sker en
uppföljning med vårdnadshavare och läkarintyg begärs in.
De svaren har skolinspektionen nöjt sig
med, och har nu skrivit
av ärendet.

Jens Olander

Dagsböter
för rattfylleri
■ När en polispatrull
stoppade den 44-årige
bilföraren på Storgatan i
Asarum i mitten av
januari, visade det sig
att han var alkoholpåverkad. Ett påföljande
blodprov visade på 0,93
promille. Mannen
förnekar att han druckit
någon alkohol den
dagen, däremot både
vodka och vin kvällen
innan. Blekinge tingsrätt
har nu dömt honom till
150 dagsböter.

Körde trots
indraget körkort
■ 33-åringen stoppades
på Lupinvägen i Asarum
i slutet av oktober. Vid
en kontroll visade sig att
hans körkort var
indraget. Mannen
erkände, och målet
kunde avgöras utan
rättegång. Blekinge
tingsrätt har nu fastställt åklagarens
påföljdsförslag, och
33-åringen döms till 50
dagsböter.
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Gott gotti gott gott – igen
De lärde sig laga glass i Carlshamn Mejeris lokaler
KARLSHAMN

Gott? Gott gotti gott
gott!
Glasstillverkningen är
tillbaka i Karlshamn.
Om än bara för en
dag.
Nej, det handlar inte om
Carlshamn Mejeri, och inte ens om särskilt storskalig glasstillverkning.
Men ungefär 15 liter glass
blev det ändå under gårdagen.
– Och i samma fastighet
som förr faktiskt! säger
Cecilia Lingerud, som är
verksamhetsledare
för
Centrum för livsmedelsutveckling i Karlshamn
(Cluk).

Bytte yrke
Cluk arrangerar den
dagslånga kursen tillsammans med Smaka på
Skåne och Smakplats Skåne. Och kursledare är
Thorkil Boisen från bornholmska Snogebaek. Trött
på all pappersgöra sadlade
dansken om från mikrobiolog till glassfabrikör
1999.
– Det var ingen som
gjorde ekologisk glass på
Bornholm då – och ingen
som gjorde ekologisk
mjölk, säger Boisen, som
såg till att ändra på den
saken, och numera säljer
glass för miljoner under
årets sommarmånader.
Nu lär han för första
gången ut sina kunskaper
i Blekinge.
– Det viktigaste är förstås att det smakar bra,
men man måste också veta
varför glassen får sin konsistens och hur man justerar för att få det hela exakt
som man vill.

MMMM! Ett helt gäng småföretagare från södra Sverige lärde sig i går hantverksmässig glasstillverkning på Centrum
för livsmedelutveckling. Under glassmästaren Thorkil Boisen (i mitten) överinseende gjordes glass av högsta klass – i
Carlshamn Mejeris gamla lokaler.

GLASSEN FRÅN KARLSHAMN
BLEV KÄND ÖVER HELA RIKET

BRA MASKIN. Thorkil Boisens egna jordgubbs- och rabarberblandning hamnar i glassmaskinen. ”Inte bara smaken
är viktig – maskinen måste vara bra”, påpekar han.

• Glassen från
Carlshamn Mejeri blev rikskänd i
mitten av
1990-talet – inte
minst tack vare
tvillingbröderna
Tore och Torsten
Jeppsson från
Borrby. ”Gott?” Tore och Torsten Jeppsson.
frågade den ene.
”Gott gotti gott gott!” svarade den andre i populära
reklamsnuttar under en handfull år.
Glasstillverkningen i Karlshamn upphörde 2002, när
ägaren Raisio ﬂyttade produktionen till Finland.

Mer än bara smak
Under dagen instruerar
han inte bara om tillverkning och smak, utan också
om ekonomi, hållbarhet,
hygien, maskiner och
försäljningsmöjligheter.
Mångfaldsivrare Boisen
menar att det finns oändligt med sätt att specialisera sig på när det gäller
glass, och stora möjligheter att jobba tillsammans som kollegor med
olika personligheter inom

en region – i stället för att
vara konkurrenter.
– I Karlshamn skulle
man ju kunna ha tio olika
glassproducenter.

att utveckla sin verksamhet i Kristianstad.
Ulrika Ahlqvist är på väg
att dra igång glasstillverkning i Kungsbacka inom
kort.

Ingen från Blekinge
Bland det dussinet kursdeltagare från södra Sverige som finns på plats, är
dock ingen från Karlshamn – eller ens från Blekinge.
Amina Olsson överväger

Priset är avgörande
– Det här är ett utmärkt
tillfälle att lära sig lite recept, säger hon innan det
är dags för dagens första
provsmakning.
Vaniljglassen med jord-

gubbar och rabarber skulle av allt att döma kunna
konkurrera med vilken
storproducent som helst.
Men priset är ett krux, erkänner Thorkil Boisen.
– Jo, det är svårt att få
rätt betalt. Men det gäller
att till exempel vara tydlig
med att det skiljer 350
gram luft mellan en liter
av den här glassen och industriglassen, tipsar han
sina adepter.
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Församlingens kritik mot krematoriebeslut var förgäves
KARLSHAMN

Karlshamns församling
klagade på domen om
krematoriets reningsmetod.
Men hovrätten ger
kalla handen.

BLT har tidigare skrivit
om besluten kring krematoriet vid Hvilans kyrkogård. I december bestämde
mark- och miljödomstolen
att Karlshamns församling
inte får använda sig av den
nuvarande metoden för att
rena krematoriets rökgaser från kvicksilver.

Kyrkogårdschef
SvenErik Aspeklev menar att
metoden, som omfattar
rening med selen, är den
bästa och billigaste, och
pekade då på ett beslut från
miljööverdomstolen från
2009. Men mark- och miljödomstolen lutade sig i stället mot nyare rapporter

från Naturvårdsverket i sin
bedömning.
Konsekvensen skulle bli
att församlingen måste
bygga om krematoriet och
förse det med rökgasrening
inom tre år från att beslutet vinner laga kraft. Bara
en ny ugn skulle kosta över
sex miljoner kronor, total-

kostnaden kanske det
dubbla i slutändan.
Församlingen ville därför
ha domen prövad hos markoch miljööverdomstolen vid
Svea hovrätt. Men domstolen hittar inget skäl att
ta upp fallet, och domen
står fast, meddelar man nu.

Jens Olander

