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Mästarmöte för berättare

KARLSKRONA
UTSTÄLLNINGAR

– Det är något alldeles särskilt att stå ensam på
scenen och berätta – och känna att man har
publiken med sig, säger Anders Holmberg,
svensk mästare i berättande.

S

KARLSKRONA

M i Berättar-slam
avgjordes i Karlskrona på lördagseftermiddagen.
Sex berättare från olika
delar av landet deltog.
Fem av dem hade kvalificerat sig i tävlingar i regionala berättartävlingar.

Den sjätte var ett wild card
från Björkholmen, nämligen Michael Helgesson,
känd för sina stadsvandringar i och under Karlskrona.
Reglerna i berättartävlingen var strikta: två omgångar, där berättaren fick
förbruka sammanlagt 15

minuter – längre tid gav
avdrag. Fem jurygrupper
ute i publiken satte poäng.
För att undvika kompisröstning ströks den högsta
och den lägsta poängen.

Michael Helgesson började lite lätt med en tremi-

nutersberättelse om en
olydig hund på Björkholmen och den förde honom
till final.
Där berättade han om ett
komplicerat historiskt
mord i Rödebytrakten - så
komplicerat att han skaffade sig ett tidsöverdrag på 4
minuter och 25 sekunder.
– Den första historien
kändes som om jag höll på

i tio minuter och så gick
det bara tre. Med den andra blev det precis tvärt
om, berättade han efteråt.
– Det var roligt. Jag är
gärna med i fler berättartävlingar.

Vinnare

blev

Anders

Holmberg från Stockholm, först med en fantasihistoria om osannolik
tur och sen om ett misslyckat practical joke på ett
behandlingshem.
Med de poäng han fick
hade han tagit hem segern
även om Helgesson hållit
tiden.
– Jag har vuxit upp med
berättande. Min morfar

Michael Helgesson kom tvåa i berättartävlingen med en
lååång mordhistoria.
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berättade alltid historier
när jag var barn, berättade
Anders Holmberg efteråt.
– Historierna jag berättar bygger ofta på miljöer
jag varit i eller saker jag varit med om. De blir på något sätt en del av ens egna

minnen och det känns
som om man har upplevt
dem.
TEXT

JAN HINDERSON

jan.hinderson
@gmail.com
070-215 15 54

Nytt särskilt boende öppnar
i Jämjö efter svidande kritik
En straffavgift på nära två
miljoner kronor väntar
kommunen då man inte
kunnat erbjuda funktionsnedsatta plats på ett gruppboende. Målet är ett nytt
boende om året och nu öppnar ett i Jämjö.
JÄMJÖ. I Karlskrona kom-

Stefan Lindström föreläste för kommunen.
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Kommunens
chefer utbildades
av känd föreläsare
Stefan Lindström är en
känd föreläsare som hjälper organisationer och
företag med att utvecklas.
Nu har också Karlskrona
kommun fått ta del av
hans kunskaper och egna
tester.
KARLSKRONA.
Stefan
Lindström är en väl anlitad föreläsare som hjälpt
organisationer med saker som HR, mötesteknik
och rekrytering. Hans
idé är att utveckla företag
genom att utveckla personalen. Tillsammans
med Hans-Olle Frummerin har han också tagit

fram ett test som visar
vilken av sex olika entreprenörstyper man är.

Under fredagen fick 25

av kommunens chefer
från olika förvaltningar
göra testet och lyssna på
Stefan Lindströms föreläsning om intraprenörskap, innovationer och
ledarstilar när han besökte Karlskrona.
Föreläsningen var en
del av det ledarskapsprogram som cheferna deltar i under längre tid med
sju andra programpunkter.
JOHANNA SPOGARDH

mun finns det personer
som beviljats en plats på
ett särskilt boende, men
som inte fått någon på
grund av platsbrist. Funktionsstödsnämnden har

fått kritik av IVO och ska
också betala 1,8 miljoner
kronor i sanktionsavgift.
Den kostnaden hoppas
man få hjälp med av kommunstyrelsen.

Flera nya boenden behövs

och planen är att öppna ett
nytt om året. Vid månadsskiftet november/december öppnas ett nybyggt boende för åtta personer på
Villavägen i Jämjö. Där bor
man i egen lägenhet men
får hjälp av funktions-

stödsförvaltningens personal.
Man har också ett boende på gång i Villa Vik vid
Lorentsberg. I mars tog
kommunstyrelsen beslut
om att bygga om den gamla stadsfarmen till ett
gruppboende 2018. Nu
har bygget försenats minst
ett halvår på grund av en
bagge som man hittat i
området.
JOHANNA SPOGARDH

johanna.spogardh@sydostran.se
0455-33 46 26

Större minusresultat för funktionsstöd
Minus 15 miljoner kronor
väntas funktionsstödsförvaltningen gå back i år.
Ökade personalkostnader
är den största orsaken till
att underskottet blivit
större.
KARLSKRONA. Det prognostiserade underskottet
har ökat från 12,4 miljoner
kronor till 15 miljoner kronor.
– Den största delen
handlar om personalkostnader. Det är en trend att
våra brukare blir äldre och
då behöver de mer stöd
och service från oss, säger
funktionsstödsnämndens
ordförande Karin Dovstad
(L).
Det är också svårt att få
tag på vikarier och det gör
att personalen måste job-

ba mycket övertid. Det
hoppas man komma tillrätta med genom ett förändrat sätt att lägga schema. Men mer behöver göras för att spara pengar.
– Vi i nämnden har gett
förvaltningen i uppdrag
att göra en analys av organisationen. Finns det några förändringar vi kan
göra för att påverka kostnadsläget? Analysen ska
vara klar första halvåret
2018, säger Karin Dovstad.

Kommer ekonomin se
bättre ut vid årets slut?

– Jag hoppas det. Vi gör
allt vi kan. Vi hemställer
också hos kommunstyrelsen om att få täckning för
det befarade underskottet
vid bokslutet 2017, säger
Karin Dovstad.
JOHANNA SPOGARDH

”Det är en trend att
våra brukare blir
äldre och då behöver
de mer stöd och
service från oss.”
KARIN DOVSTAD (L)
Funktionsstödsnämndens
ordförande

Gribshunden — danske
kungens skepp: 18/4—1/1
kl 11—17. Utställning som
visas tillsvidare. Blekinge
museum, Karlskrona
Magnus Lönn — Undrien En fantastikutställning:
13/9—22/10 kl 12—17.
Undrien kretsar kring
språkliga lekar. Tisd-fred
12—17. Lörd-sönd 12—16.
Karlskrona konsthall,
Karlskrona
Vårt vackra Blekinge:
16/9—22/10 kl 11. En resa
genom Sveriges trädgård.
Foto: Tommy Sverigevandraren Nilsson. Blekinge
museum, Karlskrona
Glada barn och glada maskar: 6/10—31/10 kl 10—17.
Öppet hela oktober. Akrylmålning, Mikko Vaino.. Galleri Finnjävel, Rörsmåla
304 Holmsjö
ÖVRIGT

Träffpunkt Skrävle: 10/10
kl 14—16. Bingo. Skrävlestugan, Skrävle
Livsviktigt föreläsning
med Arkan Asaad: 10/10 kl
18.30—20. Författare,
taekwondomästare och
tränare född i kurdiska
delen av Irak och uppvuxen
i Sverige. B. Kungsmarkskyrkan, Karlskrona
Öppet hus: 10/10 kl
14—15. Bohuslän och Evert
Taube i våra hjärtan. Louise
& Bo Lindgren. Hasslö församlingshem, Hasslö
RPG Matlagning: 10/10 kl
12—15. för män gr 1. Start
för matlagningsgruppen 1.
Ledare Arne Hjalmarsson
och Sören Hedmark.
Mariedalskyrkan, Karlskrona
It-kafé Visbo: 10/10 kl
13.30—16. Affärsverken
informerar om fiberuppkoppling. Visbo N Smedjegatan 14 B, Karlskrona
M-lunch: 10/10 kl 12—14.
Information om Kvinnojouren av Ulrika B, Cecilia
Bark. Hotel Scandic Fiskbron Karlskrona, Karlskrona
Underhållning med Jarramas: 10/10 kl 13.30—15.
Sång och musik. Ankaret,
Fregatten, Pantarholmen
MOTION

Naturpasset — Karlskrona
SOK: 20/7—10/10 kl
00—00. Apoteket Pantern i
Lyckeby, ICA Lunden i
Spandelstorp, Rödeby
Allivs ICA, Sportkompaniet.. Hantverkaregatan,
Karlskrona
Prova yoga-flow: 10/10 kl
12—12.45. Yogarörelser i
ett mjukt flöde. Militärhemmet, Stortorget 1, K-na
överst, Karlskrona
Prova yoga: 10/10 kl
19.15—20.15. Klassisk
kundaliniyoga. Nybörjare.
Militärhemmet, Stortorget
1, K-na överst, Karlskrona
Gympa och fika: 10/10 kl
09.30—11.30. Basgympa..
Träffpunkt Jämjö, Jämjö
FÖRELÄSNINGAR

Karlskronas omland:
10/10 kl 18.30—20. Katarina Olsson ger oss glimtar
från östra Blekinge i
gångna tider. Möckleryds
Bygdegård, Torhamn

