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S: Vi kan höja skatten
Oro över besparingskrav | ”Äventyrar inte de äldre”
Eksjö Prognosen visar ett positivt
resultat, men Socialdemokraterna i Eksjö
vill inte utesluta en skattehöjning under

kommande år. Om Alliansens besparingsförslag drabbar redan utsatta grupper, vill
oppositionen hellre se en höjning.

– Det är den sista utvägen - men man
ska veta var vi står, säger Kjell Axell (S).
Sidan 3

Populärt med
karameller
Eksjö Det har bara gått
någon månad sedan
Mariannelunds karamellkokeri flyttade in i sina
Eksjölokaler för sommaren, och redan har många
godissugna hittat dit. Inte
Sidan 3
minst turister.

Mässa blir
permanent
Eksjö Under hösten 2018
arrangerades en hjälpmedelsmässa i Eksjö.
Tanken med mässan var
att rikta sig till privatpersoner som behöver hjälp
att leva ett så normalt liv
som möjligt. Nu utvecklas
Sidan 3
idén.

Kämpar för att
göra egna val
Familje Christian Andersson hade precis slutat
sexan när han var med
om en olycka på crossbanan hemma i Eksjö. Förutom flera frakturer och
en mindre hjärnblödning
drabbades han ganska
snart också av epilepsi.
En sjukdom han lider av
också i dag. sidorna 14-15

Hjälpmedel är tillåtna i tävlingen så länge man har med sig dem in i mål. Fanny Alfors sprang barn- och familjeklassen med en uppblåsbar enhörning runt
midjan så att hon kunde dra sin sambos dotter i sjön. 
Foto: Kajsa Juslin

Sjöloppet lockade tävlande i alla åldrar

sidorna 4-5
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Folkfest
i Nässjö
Nässjö Vilken folkfest

det blev i Nässjö när årets
cruising drog in under
lördagskvällen. Massor
av folk på Stortorget och
längs gatorna följde bil
efter bil när kortegen rul�lade förbi. sidorna 6-7

FÖRÄNDRA VÄRLDEN – ÄVEN I FRAMTIDEN
Ta ställning mot orättvisor och för alla människors lika värde både nu och i framtiden – ge en testamentsgåva.

AMNESTY.SE/TESTAMENTEN
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Sjöloppet Swimrun lockade
Eksjö Över hundra lag

var anmälda till lördagens tävlingar i Sjöloppet Swimrun. Både nybörjare och elit kände sig
manade att anmäla sig.
– Det ska vara familjärt,
alla är välkomna, säger
Dick Jonzon, tävlingsledare.

Dagen började med att barnoch familjeklassen startade
med ett eget lopp. Först var
det uppvärmning en stund
innan starten gick och de
tolv anmälda lagen for i väg
mot sjön.

Enhörning runt midjan

Fanny Alfors sprang med en
stor uppblåsbar enhörning
runt midjan. Hon bildade
”Team unicorn” tillsammans
med dottern Leya Widell.
– Hon ville inte simma i
sjön så jag drog henne. Det är
bra med en unicorn om det
blir lite läskigt, säger Fanny
Alfors.
De sprang in på en andraplats, slagna av andra halvan
av familjen, Patrik och Noa
Widell.
Fanny Alfors och Patrik Widell skulle senare även tävla i
sprinten, så barn- och famil-

jeklassen blev en uppvärmning för dem.
Familjeklassen öppnade
även för några funktionärer
att anmäla sig.
– Det är fantastiskt kul att
det finns möjlighet att leka
fram det. Det här är en tävlingsform som har blivit populär både hos simmare och
löpare, säger Daniel Wiberg
efter att han har tagit sig i
mål med resten av familjen.
Sjöloppet Swimrun gick av
stapeln för fjärde året i rad
under lördagen och 110 lag
hade anmält sig.
– Det är ungefär samma
som förra året och vi är nöjda
att vi hade över hundra lag
med tanke på att det är så
mycket annat som krockar,
som Vätternrundan och studenten, säger Dick Jonzon,
tävlingsledare.
Senare blev det dags för distansloppet och sprintloppet,
för de mer erfarna tävlingsdeltagarna.
Magnus Myhrborg och
Peter Axeborn vann herrarnas distanslopp medan Eva
Nyström och Hanna Nilsson
vann på damsidan.
Text och foto:
Kajsa Juslin
Fredrik Sandquist

Det var återigen fullt av folk längs Eksjö gator och sjöar när Sjöloppet gick av stapeln för fjärde gången.

Nora och Johan Stark tävlade för första gången. ”Det var jätteroligt och vi kommer definitivt göra det igen”, säger Johan Stark.

När karolinerna sköt av kanonen gick starten för årest lopp.

Familjen Wiberg värmde upp inför barn- och familjeklassen.
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tävlande i alla åldrar

Sara Olsson och Emelie Danielsson är taggade inför dagens lopp.

Här går starten för barn- och familjeklassen.

.

Vinnarna Magnus Myhrborg och Peter Axeborn tog snabbt täten och sprang och simmade
in på rekordtid.

Det var många glada ansikten – i alla fall i starten av loppet.

Hjälpmedel är tillåtna i tävlingen så länge man har med sig dem in i mål. Fanny Alfors
sprang barn- och familjeklassen med en uppblåsbar enhörning runt midjan så att hon
kunde dra sin dotter i sjön.

18 | Sport

lördagEN DEN 15 juni 2019
Del 1

Sverigeeliten
på plats i Eksjö
SWIMRUN Det kommer

att gå fort när Sjöloppet avgörs i Eksjö på
lördagen. Sverigeeliten
på damsidan kommer
nämligen till start,
bland annat en tvåfaldig världsmästare.
Trots det ser loppets
grundare mest fram
emot något annat.
– Eliten i all ära men
det roligaste är att så
många provar på det
för första gången, säger Dick Jonzon.

När Sjöloppet avgörs i Eksjö på lördagen för fjärde
gången är det med en
damklass på distansloppet som håller en riktigt
hög klass. Bland annat
finns Eva Nyström med i
startlistan. Eva är tvåfaldig
världsmästare i dauthlon
och har blanda annat vunnit swimrun-loppet Ö till
Ö två gånger.
– Det långa loppet på
damsidan kommer att
vara extremt bra. Bland
annat Eva Nyström då och
stora delar av Sverigeeliten vilket känns jättekul,
säger Dick Jonzon som
startade loppet för fyra år
sedan.

Vrigstad vann igen och skuggar nu lagen i toppen av tabellen.
Foto: Fredrik Sandquist

Vrigstad siktar uppåt
efter första halvan
FOTBOLL Vrigstad IF

fortsätter att överraska
i division 4. Halvvägs
in i säsongen har laget
häng på topplagen och
än är inte tränare Ivica
Garic helt nöjd.
Sjöloppet går in på sitt fjärde år och i den här upplagan kommer det att vara riktigt hög
kvalité på damsidan.

Trots den höga kvalitén
på loppets bästa lag är det
inte just eliten som Dick
ser mest fram emot.
– Jag vill ju få det till
en folkfest och att det är
till för alla. Eliten i all ära
men det är roligare att
det kommer många som
testar på det för första
gången. Man måste inte

vara tränad som eliten
utan det går att klara det
för gemene man också.
Och hur ser intresset ut
än så länge?
– Jag tycker att intresset
är bra. Vi är uppe i 105 anmälda lag just nu. Många
har sagt att är det fint
väder så anmäler de sig
på plats också. Det går ju

att anmäla sig i barn och
familjeklassen även på
lördagsmorgonen. Men
vi är riktigt nöjda över att
det är över 100 lag och det
kommer att bli en riktigt
rolig dag.
Fredrik Sandquist
fredrik.sandquist@jonkopingsposten.se

Trots fallet – Vetlandaföraren i topp på SM
SPEEDWAY Vetlandas

reservpar Viktor Palovaara och Filip Hjelmland behöll formen
från klubblagsmatcherna och körde in
många poäng när det
vankades SM-kval.
Palovaara körde till
och med så bra att han
slutade högst upp. Nu
siktar han högt i finalen.

Vetlanda Speedways reservpar Filip Hjelmland
och Viktor Palovaara har
varit i fin form och kört
in många poäng under
inledningen av Elitserien.
Den formen tog förarna
med sig när det på fredagen vankades kval till SM
i värmländska Hagfors.
Filip Hjelmland skrapade
ihop elva poäng på sina
fem heat vilket räckte till
en fjärdeplats i kvalet.
Palovaara var dock strået
vassare för trots ett fall i

tredje heatet blev det tolv
poäng och en placering
högst upp för Vetlandaföraren.
– Det känns riktigt fint.
Det fungerade riktigt bra
för mig ikväll och jag startade bra vilket gav mig bra
utgångslägen i de flesta
heat. Det var bara i tredje
heatet som det blev lite
trångt i första böjen och
jag gick omkull och blev
utesluten, säger Viktor Palovaara efter att ha tagit
sig vidare till finalen som
bästa förare.
Att han blev bäst avgjordes i hans sista heat där
han ställdes mot Tomas
H Jonasson och Mathias
Thörnblom som fram tills
dess vunnit alla sina heat.
Då fick Jonasson stopp
medan Thörnblom inte
ens kom till start.
– Det var ju kul att vinna
men det var lite synd att
jag inte fick mäta mig med
Thörnblom och Jonasson
för jag kände mig snabb
ikväll och det hade varit

Förra säsongen slutade
Vrigstad IF precis över
strecket för att slippa kvala sig kvar i division 4. Få
trodde att laget skulle ha
någon större möjlighet att
göra särskilt mycket bättre
ifrån sig när den här säsongen började.
Laget har dock överraskat de flesta och när halva
serien nu har spelat så har
laget häng på uppflyttningsplatser. Trots det är
tränare Ivica Garic inte
helt nöjd med spelet.
– Vi gör det bra och vi
spelar bra men jag tycker

fortfarande att vi kan bli
lite bättre. Vårt spel har
inte satt sig än och när det
gör det så kommer vi att bli
farliga, säger han efter att
laget vunnit med 5-1 borta
mot Kulltorp.
Ni är redan med och
slåss i toppen. Hur mycket farligare kan ni bli?
– Med tanke på hur det ser
ut i serien så tycker jag att
vi ska vara med och slåss
om det platserna högst
upp, helt klart.
Efter matchen mot Kulltorp får Viggo Weilund
extra plus då hans jobb på
mittfältet la grunden för
segern. Målen gjordes annars av Faton Trstena och
Amin Nshimirimana som
gjorde två mål var och av
Petar Velickovic som gjorde ett.
Fredrik Sandquist
fredrik.sandquist@jonkopingsposten.se

Fakta: Dessa förare gör upp
om SM-titeln i Hallstavik
Fredrik Lindgren, Peter Ljung, K
 im Nilsson, Pontus
Aspgren, Linus Sundström, Jacob Thorssell, Andreas Jonsson,
Oliver Berntzon, Viktor Palovaara, Tomas H Jonasson, Mathias
Thörnblom, Filip Hjelmland, Joel Kling, John Lindman, Joel
Andersson och Daniel Henderson.

kul att se vad jag kunde
göra i det heatet.
I och med att Palovaara
blev etta och Hjelmland
fyra tog sig också lagkamraterna vidare till finalen i
Hallstavik 27 juli då de åtta
bästa förarna kvalificerades sig för finalen där ytterligare åtta förare redan
väntar.
– Det var kul att vi båda
gick vidare. Vi är tillräckligt bra och det var bra för
lagsammanhållningen till
matchen på tisdag att båda
gick vidare, ha ha.
Nu vann du kvalet, vad
tror du om dina chanser
i finalen?
– Målet är att jag ska vara
med i toppen och slåss om

det, jag vill inte bara vara
med utan jag vill ta poäng.
Jag har ju slagit alla i finalen förut så varför skulle
jag inte kunna göra det
igen.
Förutom Vetlandas reservduo var det fler med
Vetlanda-koppling i kvalet.
Tomas H Jonasson tog sig
som sagt vidare till finalen
men även Vetlandas förare Jonathan Ejnermark
och Johan Jensen var med
och slogs om finalplatser.
För Ejnermark slutade det
med att han missade final
med en ynka poäng med
Jensen var sex poäng ifrån.
Fredrik Sandquist
fredrik.sandquist@jonkopingsposten.se

På söndag är det dags för årets upplaga av Lill-eken att
avgöras.
Foto: Claes Johansson/Arkiv

Eksjö laddar
för rallytävling
RALLY I helgen blir det
fullt drag på vägarna
kring Nifsarpsskolan
när SMK Eksjö anordnar Lill-eken.

Lill-Eken ingår i E-cupen
där klubbar i närområdet
arrangerar varsin tävling
under säsongen.
Nu har turen kommit till
SMK Eksjö som på söndag
tar över området kring Nifsarpsskolan där start, mål
och service sker.
Ett 50-tal förare är an-

mälda till tävlingen och
bland dem finns hemmaföraren Peder Hadarsson,
Nässjötalangen Calle Carlberg och Daniel Carlsson
som kör för Höglandets
MS.
– Det handlar om tre
specialsträckor som man
kör två gånger, säger SMK
Eksjös Ann-Chatrine Hellström.
Oskar Mörnefält
0381-638521
oskar.mornefalt@smt.se

