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Man rånades och
misshandlades
i sitt hem i Asarum
Natten till fredag rånades
och misshandlades en
man i sitt hem i Asarum.
Fyra män sitter nu gripna
misstänkta för rånet.
Asarum. Vid halv två på

natten utsattes en man i
50-års
åldern för rån och
misshandel i sitt hem.

Gärningsmännen flydde
sedan från platsen i mannens bil, men kunde gripas
kort därpå i Bräkne-Hoby.
Gripandet ledde till att

På fredagen inleddes mässan med en hästkortege från Stortorget till Janneberg. I dag fortsätter evenemanget med hästuppvisningar och utställare. 
Foto: Simone Hansen

Hästmässan har
sparkat i gång

● ●Ingen av dem är några hästmänniskor, men uppdraget att

inviga hästmässan är deras.
● ●– Det här är kul, säger landshövdingen och kommunalrådet.
KARLSHAMN. I dagarna två

ska hästnäringen i Blekinge
uppmärksammas. Ridhuset
i Janneberg är fullt med
utställare och aktiviteter.
Hästartisten Tobbe Larsson
gästar, liksom Malin Baryards
make Henrik Johnsson som
är konferencier.
På fredagseftermiddagen
gick starten för mässan. Fyra
ridande poliser från Malmö
eskorterade
kommunal
rådet Per-Ola Mattsson (S)

Kommunalrådet och landshövdingen invigde mässan.

och landshövdingen Berit
Andnor Bylund som färdades med häst och vagn
genom Karlshamn.

– Det här är kul, säger både
Berit Andnor Bylund och
Per-Ola Mattsson precis
innan de ska stiga på kärran.
Ingen av dem är häst
intresserad, men tycker att
det är spännande att det
arrangeras en hästmässa.
– Det är jättebra att sätta
en lampa på den näringen,
säger kommunalrådet.
Projektet hästnäringen
har funnits sedan 2013 och
Marianne Westerberg, kom-

munens landsbygdsutvecklare, är mycket glad över att
mässan nu äntligen blir av.
– Skitkul, säger hon.
Och på tal om detta, längst
bak i kortegen gick tre unga
tjejer vars uppgift var att
samla upp hästbajs.
– Vi är bäst i stan på att
samla bajs, säger Molly Coldwell, Victoria Hallberg och
Clara Wijk.
Towe Olsson

en husrannsakan genomfördes i en bostad i BräkneHoby och då greps ytter
ligare två män.

Samtliga gripna, 38, 30, 23
och 22 år gamla, misstänks
för grovt rån.
Den 50-årige mannen
ska inte ha skadats allvarligt vid händelsen.
Det är oklart om något
utöver bilen stals vid
rånet.
Maria Gisselquist

Ska utreda utbyggnad av nattis
karlshamn. Det finns ett ökat behov att ha barn på
 bekväma tider på förskolan. Trycket har varit hårt på
o
Norreports förskola, där det i dag går att ha barn på
kvällar och nätter. Tobias Folkesson (S), ordförande för
nämnden för barn, ungdom och skola (bus) konstaterade
att nämnden gett förvaltningen i uppdrag att göra en
utredning. I den ska det bland annat tas fram om den ska
byggas ut i Karlshamn eller på en annan ort. Förhoppningen är att kunna göra en satsning under 2016 för att
möta det ökade behovet.

Matsedel
Matsedel för äldreomsor
gen i Karlshamns kommun
den 1–7 juni.
Måndag: Kassler, potatis
gratäng, blomkål. Sava
räng.
Tisdag: Havssoppa, bröd,
pålägg. Hemlagad kräm.
Onsdag: Korv Stroganoff,
ris, hartcots verts. Lingon
mousse.
Torsdag: Stekt sill, hov
mästarsås, morötter, pota
tismos. Rabarberkaka,
vaniljsås.
Fredag: Kokt skinka, pota
tissallad. Blandade efter
rätter.
Lördag: Inkokt lax, dill
majonäs, gröna ärter,
potatis. Pannacotta,
bärsås.
Söndag: Honungsmarine

rad skinkstek, gräddsås, grön
saker, potatis. Fruktsallad,
vispgrädde.

Låna till
ny bostad
f.n

0,95%
ränta

www.sparbankenikarlshamn.se

Blickarna riktades
mot det virtuella
Kreativiteten flödade på
Piren i går.
Det var premiär för Creative
Coast Festival.
KARLSHAMN. – Ska jag vara

ärlig är det inte mycket av
den här världen som jag
begriper, men det är fram
tiden och det är roligt att
lära, säger kommunens evenemangssamordnare Conny
Nilsson.
Han hade precis tittat in i
en virtuell värld med hjälp
av 3D-glasögon och var en av

flera hundra personer som
besökte festivalen under
fredagen. Många utställare

fanns på plats och det var
främst film och spel som
visades upp.
Lars Bindslev hade rest
från Köpenhamn till Karlshamn för att besökarna
skulle få testa hans idé – en
cykel som är kopplad till en
dator. Robin Rosenqvist var
en av dem som provade på
att trampa på pedalerna
samtidigt som han hade
3D-glasögon på sig.

BEGAGNADE SAKER I STRÖMMA
Vid Kreativum i Karlshamn. Lör-sön kl 10-15, mån kl 15-18. Tel 0708-89 81 40

www.begagnat-centralen.se
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Samråd om detaljplaner i Karlshamn
Förslag till detaljplaner har tagits fram för:

Robin Rosenqvist tyckte att det var spännande att testa Lars
Bindslevs uppfinning. 
Foto: Towe Olsson

– Det var en häftig upp
levelse att vara i en digital
värld, säger Robin Rosenqvist och berättar att det
kändes som att han cyklade
över gupp på riktigt, fast

egentligen såg det bara ut
så i glasögonen.
Tanken är att den kreativa
festivalen ska bli ett årligt
återkommande evenemang.
Towe Olsson

• Fastigheterna Karlshamn 9:28 och del av Karlshamn 9:2.
• Fastigheterna Stensötan 4, Syrenen 16, del av Karlshamn 4:1.
De två planerna möjliggör för bostadsändamål. Under tiden
1 juni-30 juni 2015 finns tillfälle att lämna synpunkter. Förslagen
finns tillgängliga på stadsbiblioteket, i Rådhuset och på kommunens hemsida, www.karlshamn.se/planer. Synpunkter
lämnas skriftligen senast den 30 juni 2015.
Byggnadsnämnden

