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De fick föda i Borås
Personalbristen på förlossningen var orsaken
Länet Personalkrisen på förlossningen 
tvingade Anna och Henrik att åka till 
Borås för att föda barn. Sjukvårdsdirektö-

ren lovade att föräldrar skulle informe-
ras om att de kanske inte skulle få föda 
på närmaste sjukhus.

– Jag undrar var han har gjort av den 
där informationen någonstans, säger 
Anna. DeL 2 siDan 1

Aneby
Fälth vill både 
gasa och bromsa. 
sidan 9

StockAryd 
Stockaryd får en 
ny husfabrik 2019.
sidan 10

Sporten
Hjelmland i tårar  
– missar junior-VM.
del 2 sidan 3

Nytt ansvar  
för rondellerna
Eksjö Snart är det Tra-
fikverket som tar över 
ansvaret för rondellerna 
längs riksväg 40 genom 
Eksjö.

– Jag hoppas innerligt 
att det kommer att mär-
kas, säger Elisabeth Jör-
gensen, stadsträdgårds-
mästare. Sidan 3

Avslag för 
bygglov
Eksjö Samhällsbygg-
nadsnämnden avslår den 
ansökan som Brödra-
kompaniet AB skickat in 
angående inglasning av 
balkonger på Kasernen 14 
där det bland annat be-
drivs äldreboende. Sidan 3

Sagolikt hus 
åter till salu
MariannElund Nu finns 
det möjlighet att bli ägare 
till en fastighet som för 
alltid har en plats i världs-
litteraturen. Sagolika Bul-
lerbyhuset Mellangården 
i den lilla byn Sevedstorp 
är åter till salu. Utgångs-
priset för huset är 850 000 
kronor. Sidan 5

Naturnära 
festival populär
Eksjö Artisterna uppskat-
tar läget vid sjön, menar 
Rolf Johnsson, ägare till 
Movänta camping och 
arrangör av Hultfestivalen 
som pågick i helgen. 
 Sidan 4

Glenn Lunell har precis klarat av första simningen under sprintloppet och visar att han har mycket krafter kvar. Sjöloppet hade deltagarrekord och lockade 
även mycket publik längs med sträckorna som deltagarna sprang och simmade .Foto: Fredrik Johansson

dEL2 Sidan 7

Sjöloppet lockade rekordmånga

Vägen till
en lyckad 

gårdsaffär.

0383-138 50
www.sg.nu

AMNESTY.SE/TESTAMENTEN

FÖRÄNDRA VÄRLDEN – ÄVEN I FRAMTIDEN

Skriv ett teStamente för m
änSkliga rättigheter

Det är Bättre att 

tänDa ett ljuS än att 

förBanna mörkret.”

är Det något Du unDrar över?

Hör gärna av dig till oss om du vill ge en 

testamentsgåva till Amnesty International. 

Vi välkomnar dina frågor och funderingar. 

Tänk på att alla gåvor är värdefulla – stora 

som små.

Skriv ett teStamente för m
änSkliga rättigheter

är Det något Du unDrar över?

Hör gärna av dig till oss om du vill ge en 

testamentsgåva till Amnesty International. 

Vi välkomnar dina frågor och funderingar. 

Tänk på att alla gåvor är värdefulla – stora 

som små.

Du kan 
föränDra 
värlDen 
– även i 
framtiDen

amnesty international Sverige 

Box 4719, 116 92 Stockholm  besöksadress Alsnögatan 11, Stockholm

tel 0771-266 37 89  fax: 08-729 02 01  testamenten@amnesty.se 

Plusgiro 90 00 72-0  Bankgiro 900-0720  www.amnesty.se/testamenten

Bara när Den SiSta SamvetSfången är 

fri, när Den SiSta tortyrkammaren är 

StängD, när fn:S allmänna förklaring 

om De mänSkliga rättigheterna är en 

realitet för värlDenS alla männiSkor, 

är vårt arBete avklarat.”
Peter BenenSon, AmneSty InternAtIonAlS grundAre

Bilder framsida: Solidaritetsaktion © Imar uppal underskrift © Amnesty International aktion tvångsvräkningar © Amnesty Internatio-

nal/tsvangirayi mukwazhi ljusaktion © greg rødland Buick Sidan 5 © Amnesty International/tsvangirayi mukwazhi Sidan 7 © Susanne 

Keller Sidan 8 © Amnesty International Sidan 9 © Amnesty International Sidan 10 © Sharon Schneider

Ta ställning mot orättvisor och för alla människors lika värde både nu och i framtiden – ge en testamentsgåva.



Sport | 5måndagEn dEn 20 juni 2016
Del 2

Hårt jobb bakom Tranås/
Torpas trepoängare
Fotboll 4–1 låter som 
bekväma siffror men 
Tranås/Torpa fick slita 
för segern.

– Vi hade för en 
gångs skull studsen 
på vår sida i den här 
matchen, säger Micha-
el Fridlund.
Tränaren var ödmjuk ef-
ter segern. Ett par viktiga 
räddningar av den debu-
terande målvakten Julia 
Ceder blev avgörande.

– Hon håller oss kvar i 

matchen vid 2–1. Sedan 
kunde vi göra ytterligare 
två mål och då kändes det 
ganska kontrollerat. Men 
i ärlighetens namn så var 
det en match vi hade stud-
sen på vår sida.

T/T började annars piggt 

men hade svårt att komma 
till målchanser.

– Sedan började vi tappa, 
de började spela tuffare 
och vi förlorade mycket 
närkamper.

I andra halvlek satsade 
Tranås/Torpa offensivt 
och gick ner på trebacklin-
je som till slut föll väl ut.

Julia Ceder och slitstar-
ka tvåmålsskytten Aman-
da Samuelsson var piggast 
hos gästerna för dagen.

Claes Johansson
0381-63 85 82

claes.johansson@smt.se

Snabba fakta
EgnahEm–Tranås/Torpa 
1–4 (1–1)

mål, Tranås/Torpa: aman-
da Samuelsson 2, matilda 
Svenler, Hanna Sparv.

”Swimrun är så äkta”
Vinnarparet hyllade publiken som trotsade regnet
Swimrun Max Svan-
berg och Viktor Hedin 
från Team Trispot var 
först över mållinjen 
på den långa distan-
sen när länets första 
swimrun-tävling av-
gjordes i Eksjö.

– Grymt arrange-
mang och härlig hem-
mapublik, hyllade vin-
narparet från Stock-
holm.
Det blev ett 70-tal deltaga-
re som trotsade regnet och 
gav sig iväg i Jönköpings 
läns första swimrun-täv-
ling, Sjöloppet.

I tvåmannalag gällde 
det att ta sig runt sträckan 
så fort som möjligt och 
mellan löpningen så sim-
mades det över sjöar som 
Rolandsdamm, Talludda-
sjön, Kvarnarpssjön och 
Hunsnäsen.

Löpdistansen på den 
långa sträckan var 28 ki-
lometer med 2 836 meter 
simning medan den kor-
tare sträckan, även kallad 
sprintdistans, bjöd in till 
16,6 kilometers löpning 
samt 1 000 meter i vattnet.

När vinnarparet Max 
Friberg och Viktor Hedin 
korsat mållinjen i Vatten-
ledningsparken efter dry-
ga tre timmar var de helt 
utpumpade.

– Det var bara pannben i 
slutet. Det gäller att ha en 
sådan som Victor i laget 
och sedan bara blunda, då 
går det att lyckas, skrattar 
Max Svanberg efter segern.

”Klockrent”
Det här var Max tredje 
swimrun-tävling och för 
Victor var det andra i ord-
ningen.

– Men vi har tränat väl-
digt mycket tillsammans, 
många kalla vinterkvällar. 

Friberg som har bak-
grund som skidåkare och 
Friberg som landslagstriat-

let hyllade arrangemanget 
i Eksjö som arrangerades 
av Sport Aspiration med 
Dick Jonzon i spetsen.

– Simsträckorna var 
klockrena, man såg de gula 
markeringarna hela tiden, 
säger Victor Hedin.

– Vi känner ju inte till 
området så bra men vi an-
vände våra sociala förmå-
gor och frågade folk. Och 
publiken var helt fantas-
tisk, säger Svanberg.

– Regnet störde oss inte 
heller, det var nästan skönt 
när man skulle ner i vatt-
net då det kyler lite, säger 
Hedin.

Måste göra jobbet
Tjusningen med swim-
run?

– Det är äkta på något 
sätt, i triathlon är det mer 
prylar. Man är så uteläm-
nad och har man inte gjort 
jobbet så är det väldigt 
tufft, säger Svanberg.

Team Trispot var knappt 
fyra minuter före Martin 
Sandstedt och Trygve Jen-
sen från Telia IF Jönkö-
ping.

I sprintklass dam blev 
det lokal seger genom Ek-
sjöbördigaKarin De Mi-
chiel och Daniélle Holm 
medan Patrik Johnsson 
och Robert Lindhe vann 
herrklassen. I mix blev det 
seger för Daniel Eklund 
och Sabina Halvarsson.

Dick Jonzon, tävlingsle-
dare, var nöjd med arrang-
emanget som helhet.

– Vi har en del punk-
ter som vi tar med oss för 
framtiden där vi kan göra 
det lite bättre men totalt 
sett har det varit väldigt 
bra, säger Jonzon som ville 
på att passa att tacka alla 
klubbar som hjälpt till att 
göra Sjöloppet möjligt.

– Inte minst alla ideella 
funktionärer, grannar och 
vänner och som ställt upp.

Claes Johansson
0381-63 85 82

claes.johansson@smt.se

Systrarna Olivia Stålebrink och Lovisa Stålebrink provade på swimrun för första gången när Sjöloppet arrangerades i 
Eksjö. foto: ClaeS JohanSSon

I tvåmannalag tog deltagarna sig runt Eksjö via sjöar och 
skog. 

Vinnarparet Max Svanberg och Victor Hedin från Team 
Trispot hyllade arrangemanget. 

Nässjö FF vaknade för sent
Fotboll Nässjö FF 
blev först att förlora 
mot Ljungby den här 
säsongen.

Hemmalaget vann 
bottenmötet på Laga-
vallen med 3–2.

Skrällpoäng senast mot 
Eksjö Fotboll, nu förlust 
borta mot tidigare tabel-
ljumbon Ljungby. Det 
svänger rejält om Nässjö 
FF:s damlag den här sä-
songen.

– Vi gör ingen bra match 
överhuvudtaget. Vi har 
inte riktigt den där jämn-
heten i år och dyker lite för 

lågt i vissa matcher, säger 
Nässjötränaren Per Elofs-
son.

Hemmalaget gick fram 
till 3–0 innan Nässjötje-
jerna vaknade till lite på 

slutet och reducerade två 
gånger om.

– Vi ryckte upp oss lite i 
andra halvlek men vi var 
aldrig riktigt nära faktiskt, 
säger Elofsson.

Till Nässjös försvar bör 
det nämnas att laget sak-
nade nyckelspelarna Anto-
nia Estunger och Johanna 
Ekenstierna på grund av 
sjukdom. 

Ljungby närmar sig nu 
Nässjö som ligger pre-
cis ovanför det negativa 
strecket.

Fredrik Johansson
0381-638583

fredrik.johansson@smt.se

Snabba fakta
ljungby IF–nässjö FF 3–2 
(2–0)

nässjö: Tilda Engberg 2 (1 
straff)
publIk: 52.


