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Skyddsombud stoppade renovering i Kungsmarken
KARLSKRONA

Hanteringen av asbest 
levde inte upp till 
tidigare överenskom-
melse. Skyddsombudet 
satte stopp för fortsatt 
arbete bland sina 
medlemmar men de 
berörda parterna kom 
snabbt överens. 

Skyddsombud Thomas 
Nilsson representerar 
elektrikerförbundet. På 
torsdagen satte han skydds-
ombudsstopp för sina 

medlemmar på ett reno-
veringsprojekt i Kungs-
marken. Anledningen är 
att man inte ansåg att 
arbetsmetoderna av bear-
betning i asbest var till-
räckliga. 

Otillräcklig utrustning
Efter en kontroll fann 

man att det, mot tidigare 
överenskommelse, skedde 
sanering av asbest under 
ordinarie arbetstid samt 
med utrustning som gjor-
de att asbesthaltigt damm 
spreds över hela byggplat-
sen. 

På torsdagen stod alltså 
elektrikerna stilla men 
övriga arbetare på platsen 
fortsatte som vanligt. 

Missförstånd
Enligt Peter Nilsson på 

Blekinge Rot, handlar det 
hela om ett missförstånd.

– Det var en elkille som 
var tveksam till hur vi 
arbetade med saneringen. 
Men vi jobbar enligt Arbets-
miljöverkets rekommen-
dationer. Det fi nns olika 
sätt att hantera asbest och 
vi använde ett sätt som 
han inte kände till. Men det 

ska vara löst nu och arbe-
tet är igång, säger han. 

Thomas Nilsson hävde 
skyddsombudsstoppet 
från och med klockan 15 
på fredagen efter ett möte 
med berörda parter.

– Det var ett snabbt 
möte där alla var överens. 
Saneringsföretaget kom-
mer hädanefter bara utfö-
ra sitt jobb på tider då 
andra arbetsgrupper inte 
är på bygget, säger han. 

Johan Sköld
johan.skold@blt.se

0455-77 000

Foto: BENGT PETTERSSON

STOPP. Elektrikerna stod stilla en kort period då man 
ansåg att hanteringen av asbest var otillräcklig vid en 
renovering av lägenheter i Kungsmarken. 

KARLSKRONA

Det var inte bara 
gnistrande ögongodis 
att titta på. Mullret från 
motorerna avslöjade 
rejält med hästkrafter.

I går radade super-
sportbilarna upp sig på 
Stortorget i Karlskrona.

– Nä, jag har faktiskt bara 
den här bilen. Något annat 
går inte för en vanlig kne-
gare, sa Karlskronabördige 
Björn Lagercrantz. Nume-
ra bor han i Stockholm 

och jobbar 
på mobil-
teleföreta-
get Phone-
House. 

Det sto-
ra  fritids-
intresset 
sportbilar 
har lett 
till inves-

teringen i en Porsche 
997 Carrera S. Liten, snabb, 
och stark – men ingenting 
att hämta köksmöblerna 
på IKEA med.

– Nä, det får jag ordna 
på annat sätt. De fl esta har 

väl en vardagsbil också. 
Men inte jag faktiskt, 
skrattar Björn Lager-
crantz som fl yttade från 
Karlskrona för tio år sedan.

Välgrundat intresse
Uppväxten med inte 

minst pappa Alex, hans 
trafi kskola, och arrang-
emangen av folkrace grun-
dade ett motorintresse.

Björn tog till slut initia-
tivet till träffarna i den 
gamla hemstaden – som 
mynnade ut i uppvisning-
en på torget i går. Men 
egentligen var det bara en 

”förfest” till vad som kom-
ma skulle. Allihop var på 
väg till en stor bilträff  i 
Polen, Gran Turismo Polo-
nia, som äger rum för sjun-
de året i rad. Svepet inom 
Karlskrona centrum har 
blivit en tradition. 

Började som grillfest
Det började som en liten 

grillfest hemma i föräldra-
hemmet på Elleskär i 
Gräsvik. Men bilarna blev 
fl er och intresset från all-
mänheten var stort. Så 
igår bjöds det på uppvis-
ning med musik, party-

tält, och välpolerade skön-
heter i form av Ferraris, 
Lamborghinis, Porsche, 
och andra märken, inne i 
stan. 

Vidare mot Polen
40-talet bilar med ett 

snittpris på 1,2 miljoner 
kronor dök upp. Det blev 
en nätt samling för sådär 
totalt 48 miljoner som rul-
lade vidare mot nya även-
tyr i Polen.

Mats Blennow
mats.blennow@blt.se

0455-772 32

BARA VRÅLÅK. Här var det ingen idé att försöka vara med 

Foto: OLA ÅKEBORN

DYRGRIP. Marek Potocki från Varberg visar upp sin Ferrari 430 Scuderia som har ett ny-
pris på 2,5 miljoner kronor.

TILL ALBUMET. Många valde 

GILLAR LÄGET. Alma, 5, 
och Adrian, 4, gil-
lade den grö-
na färgen. 
Och att det 
var en äkta 
Porsche 
förstås.

MINNESBILD. Ett litet foto att ta med sig mot drömmen 
om att själv skaffa sig en gnistrande gul sportbil, kanske?

Tjusiga vrålåk väckte nyfikenhet och  

Lagercrantz

PÅ VÄG. 40-talet bilar dök upp i Karlskrona i går, alla på 
väg mot Gran Turismo i Polen.
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Sommarkonserter
 i Fredrikskyrkan

Onsd. 6 juli. 19.30 
Cecilia Hjortsberg, sång. 
Torbjörn Karlsson, piano

Fred. 8 juli kl 12 
Lunchkonsert

Anna Brindmark-Anjou, 
sång

Erik Anjou. ackomp.

Onsd. 13 juli 
i Musikens hus.

Pianokonsert med 
Johann Hugosson

London. Liszt och Brahms.

Onsd. 3 aug. kl. 19.30
Helena Janzén, sång

Hege Valdeland, cello 
Mikael Nellborn, piano.

Onsd. 10 aug. kl. 19.30 
Mozart m.m.

Musik för två orglar 
och två violiner

Fred. 9 sept. 
Lunchk. 12

Christer Magnusson

Fri entré. Välkomna!

Klipp ur annonsen!

LYCKÅ FÖRSAMLING

Lösens kyrka
2 juli kl. 21.00

Sommarnattskonsert med

Monica Borrfors, sång

Gunnar Nilsson, fl ygel

Söndag 3 juli kl 13-15

SILL- OCH POTATISDAG 
med gastronom Ann-Mari 

Williamssons buffé. 
Musik Harold Jefta och 

Mats Berntsson.
Välkomen till Ö-riket öppet 

varje dag kl 10-18
Tel 0455-442 39

MUSIK I
SOMMARKVÄLL
Skärgårdssextetten
Ulrika Klementsson,

Rolf Eriksson, trumpet
Robert E Lee, walthorn, 

Olle Lind, trombone
Lars-Erik

Wilhelmsson, eufonium
Bo Lindell, bastuba,

Mats Landeman, slagverk
Thomas Östlund, andakt

M/S Södern avgår från 
Kungsbron 17.45, 

Biljetter till båtturen säljes 
på Turistbyrån Karlskrona 

eller vid avgång

Medarr: Musik i Blekinge

HASSLÖ KYRKA
TISDAG 5 juli 

kl 19.00

REA
Gunilla Pontén

 ÖPPET: 

Tis-fre 11.00-18.00 
Lör 10.00-13.00

hemdesign&
konstgalleri

Konstapelsg 29, Karlskrona • Tel. 0455-172 60
www.liro.se

Blekinges 
vackraste sommarcafe

TORHAMNS MARKNAD lördag den 2 juli

Öppet dagligen 10.00-22.00.         Välkomna!

Ni hittar oss längst ut i Torhamns gästhamn med 

milsvid havsutsikt! För mer info ring 073-856 45 87

Kom och prova våra 

HEMGJORDA KROPPKAKOR 

DIREKT UR GRYTAN!!!

Foto: BENGT PETTERSSON

om inte bilen hette Lamborghini, Porsche, Ferrari, eller något annat lika fi nt.

att ta fram kameran.

Kommunen tänker 
inte kolla glasskvalitet
KARLSKRONA

Ont i magen efter en 
glass på någon av 
Karlskronas uteser-
veringar? Det är inte 
skäl nog för regelbun-
den tillsyn från kommun-
ens sida.

Av en dålig glass kan du 
bli matförgiftad och få ont 
i magen. Men det räcker 
inte för att motivera regel-
bundna tillsynsbesök från 
kommunen. 

Förr gjordes undersök-
ningar av till exempel 
glass och jordgubbar men 
numera ligger bevisbör-
dan på branschen själv. 

– Det är upp till dem själ-
va att visa hur de bedriver 
sin verksamhet. Men det 
fi nns inget krav på prov-
tagningar eller så, säger 
Stefan Thuresson, miljö-

inspektör på Karlskrona 
kommun.

Det fi nns visserligen 
glassförsäljare som själva 
tar prover över sin pro-
dukt för att visa att glas-
sen är bra. Men det fi nns 
inget krav på detta.

Om kommunen får kla-
gomål eller liknande görs 
dock provtagningar. Men 
hittar man inget vid dessa 
går man inte vidare utan 
släpper ärendet. 

Och det är klart att med 
oro för ehec, listeria och 
salmonella, hamnar mag-
knip långt ner på listan 
över saker att oroa sig 
över. 

– Effekten av dålig glass 
är inte så stor. Vi måste 
koncentrera oss på sådant 
som kan ge riktigt allvarli-
ga konsekvenser, säger 
Stefan Thuresson. 

Johan Sköld

BLEKINGE LÄNS TIDNING

avund
Bildspel på 
www.BLT.se


