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GENOM LINSEN SVARTBÄCKSMÅLADAGEN
Bruk
1
kan få
ny ägare
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Orrefors glasbruk kan
inom kort vara på väg
att få ny ägare.
New Wave Group
förhandlar med fyra
intressenter kring ett
övertagande.
ORREFORS. Beskedet inne
bär att produktionen vid
bruket inte upphör den 10
juni som det var tänkt utan
förlängs till den 5 juli. Då
hoppas New Wave Group
ha slutfört en försäljning
med någon av intressen
terna.
– Vi är inne i förhand
lingar, och vår förhopp
ning och önskan är att vi
ska komma i mål med
någon av dessa, säger
Jenny Sundqvist, mark
nadschef på Orrefors Kosta
Boda.
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Varumärket stannar
Förhandlingarna sker nu
med såväl svenska som
utländska intressenter. Ett
eventuellt
övertagande
gäller enbart bruket som
byggnad. Varumärket och
sortimentet stannar inom
Orrefors Kosta Boda.
I dagsläget jobbar 25
anställda i Orrefors.
– Det är ett minimum för
att kunna säkerställa drif
ten av vannan, säger Jenny
Sundqvist.
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Tjuvar stal
takplåt ur
industriförråd
● Under torsdagen

upptäcktes ett inbrott på
Södra Industrigatan vid
industrihotellet i Nybro.
Gärningsmännen hade
stulit takplåt ur ett
förråd.
Värdet på den stulna
plåten uppskattas till
30 000 kronor och det
handlar om ett till två
ton.

NYBRO

Flera delar
stals från
grävmaskin

Invigning blev folkfest
NYBRO. För tio år sedan blev
Svartbäcksmåla
förklarat
som naturreservat – men
invigningen har dröjt tills nu.
Ett drygt 20tal fören
ingar såg till att Svartbäcks
måladagen på Kristi him
melsfärdsdag blev något av
en folkfest ute i det stora
friluftsområdet. Det mesta
av aktiviteterna hölls kring
Nybro OKstugan. Där hölls
också invigningen med

– Områdets attraktions
kraft beror helt på eld
själarna och de många
ideella krafterna i förening
arna som är verksamma här
ute, sa han.
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Pukebergs BK arrangerade enkla bollövningar för de
minsta vid NOK-stugan. Leo Nilsson var en av dem
som testade slalombanan.

1

I slalombacken visade skidåkning på gräs. Fabian
Rimfors från Brösarps Alpina var inbjuden att visa
åkning med grässkidor.
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Brukshundsklubben fanns på plats och visade
lydnadsövningar.

Landshövding Stefan Carlsson sågade av en gren
innan han förklarade naturreservatet för invigt - och
var mäkta nöjd med sin prestation.

Unik iskil grävdes fram
Besökarna på Svartbäcksmåladagen fick
möjlighet att närskåda
en iskil som är en
geologisk sensation.

● En grävmaskin som stod

i Smedstorp mellan
Trekanten och Nybro, har
blivit plundrad på delar
värda totalt 280 000
kronor.
Stölden har skett någon
gång mellan fredagen den
3 maj och onsdagen den
8 maj.

landshövdingen
Stefan
Carlsson.
– Svartbäcksmåla är ett
fantastiskt område med
många nyckelbiotoper med
mycket höga naturvärden,
sa han.
Bernt Jonsson (S), ord
förande i kommunfullmäk
tige, berättade att tanken på
ett reservat hade funnits
i 30 år innan beslutet togs
2003.

NYBRO. En bit i skogen
bakom Nybro OK:s klubb
stuga finns en grustäkt och
där gömmer sig något så
unikt som Nordens största
iskil. Den bildades för
12 000 år sedan då extrem
kyla gjorde att det bildades
sprickor i marken.

– Det är extremt ovanligt i
Sverige, det finns en på
Västkusten men den här är
ett riktigt praktexempel,
säger pensionerade geo
logen Jan Mikaelsson.

Två avgjutningar
Senast som iskilen grävdes
fram var i början av 1980
talet. Då gjordes två
avgjutningar, den ena står
i Balder och den andra
finns på Linnéuniversitetet.
På
onsdagsmorgonen

grävdes sanden återigen
bort och iskilen, som har
legat gömd under plast,
kom upp i ljuset. Under
Svarbäcksmåladagen
kunde nyfikna besökare ta
sig en titt på iskilen.
Efteråt ska den åter
täckas med plast och sand
och ingen vet när den ska
grävas upp igen.
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Geologen Jan Mikaelsson visar upp iskilen som hade
grävts fram för att visas upp under SvartbäcksmålaFOTO: KARIN LAGERSTRÖM
dagen.

