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Vägbuledebatten pågick
redan för tolv år sedan
● ●Debatten om alla farthinder i Oskarshamn är inte ny.
● ●Redan för tolv år sedan ondgjorde sig kommunalrådet

tjänstens och allmänhetens synpunkter på yttersta allvar.

Peter Wretlund (S) om alla vägbulor i staden.
Oskarshamn. – Nu får det

vara nog. Det är alldeles
för många vägbulor i stan
och vi måste vara restriktivare med att skapa nya.
Det får inte bli som en
puckelpist i stan, sade Peter Wretlund (S) när debatten gick het 2005 efter
att bland annat busschaufförer klagat över att
fartguppen skadar både
bussar och förare.

Det fick till följd att vissa
fartgupp åtgärdades.
I dag, 2017 och tolv år
senare, tycker Peter Wretlund fortfarande att det
finns lite väl många fartgupp i Oskarshamn.
– Det kommer säkert
aldrig att bli puckelfritt.
Vägbulor måste finnas på

”I grunden är inte det
här en politisk fråga.”
Peter WretLunD (s)
har full respekt för medborgarnas
engagemang i vägbulledebatten

OT den 2 juli 2005.

ställen där de behövs,
men det måste göras på
ett logiskt och klokt sätt,
säger Peter Wretlund.
När Oskarshamns arbetarekommun bjöd in till
ett medlemsmöte i slutet
på februari fick Socialdemokraternas fullmäktigegrupp i uppdrag att driva
frågan om att kommunen
ska ha en restriktiv hållning till väggupp. Mötet
ville även att det tas fram

en policy i kommunen för
hur väggupp ska vara utformade och när dessa ska
användas som verktyg för
att minska hastigheten på
vägarna.

Peter Wretlund menar att
den nyuppkomna debatten beror på den stadsomvandling som nu genomförs och att det då också
blir så tydligt med alla nya
fartgupp som ju är en del i

han sade också bland

stadsomvandlingen.
– I grunden är inte det
här en politisk fråga. Men
när frågan nu har blivit så
stor och engagerar medborgarna så mycket så
måste även vi delta. Jag
har full respekt för att det
engagerar så många, säger
Peter Wretlund.
Tjänstemän på kommunen har också erkänt att
vissa fartgupp inte blivit
riktigt som man tänkt sig.
Till exempel på Södra
Långgatan. Där ska också
de nybyggda fartguppen
göras om och bli mjukare.
Redan 2005 sade Peter
Wretlund att han hade för
avsikt att genomföra en
gedigen översyn av trafikhindren och att han tagit
bussförarnas, räddnings-

annat att ”trafikhinder
har som syfte att skapa en
säkrare trafikmiljö och i
den andan ska vi givetvis
fortsätta att arbeta, men i
dag är läget att vi har allt
för många och svåra hinder.”
Den synpunkten står
Peter Wretlund fast vid
även i dag.
Han sade även följande
för tolv år sedan:
– Jag kör själv omvägar i
stan för att undvika att
köra sönder min bil.
kör du omvägar även i
dag för att undvika alla
farthinder?
– Nej, det gör jag inte.

Berit Sjöö blir
KD-ersättare
Oskarshamn. Det blir
Berit Sjöö som ersätter
Sven Gunnar Persson
som ersättare i fullmäktige för Kristdemokraterna. Persson blev nyligen samordnare inom
kommunen för arbetet
med att ordna ersättningsjobb efter att O1
och 02 stängs. Då ansåg
han inte det var lämpligt
med ett politiskt engagemang.

Oskarshamns Tennisklubb
kallar till årsmöte för alla
medlemmar.
Onsdagen den 22 mars
kl. 18.30 i Tennishallen
OTK bjuder på smörgåstårta
Välkomna!

FAMILJELIV
i hälsa och ohälsa

Vad händer i familjen när en
familjemedlem drabbas av sjukdom?

Carina Persson

Linnéuniversitetet
Torsdag 9 mars kl. 18.30
Munthesalen
Fri entré - Välkommen
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Elevers mätningar gav resultat
2 / Sidan 2

Oskarshamn. Närmare

3 500 elever från 66 skolor, däribland niondeklassare på Vallhallaskolan, har deltagit i projektet Brunt vatten. Eleverna
har tagit vattenprover
runtom i landet som bidragit till en forskningsstudie om global uppvärmning. Studien visar
att vattentemperaturerna
håller sig låga trots att luften blir varmare, vilket
bidrar till att dämpa utflödet av växthusgaser.

oskarshamns-tidningen
onsdag 14 september 2016

Forskare vid Uppsala universitet håller på att undersöka färgen på Sveriges vatten.
Till sin hjälp har de bland annat elever från Vallhallaskolan. På tisdagen var klass
93 D ute vid Stensjö By för att ta olika vattenprover. Det ingår i ämnet biologi.

Signe Rönnholm och Nellie Dolk mätte vattendjupet och tog fram koordinater åt forskarna vid Uppsala universitet.

Foto: RogeR CaRlsson

Elever gör prover för forskning
e

StenSjö By

nligt forskare på
Uppsala universitet håller Sveriges
vatten på att bli
brunare och varmare för
varje år. Det kan i förlängningen innebära att
dricksvattnet försämras.
Därför pågår nu ett stort

forskningsprojekt för att
ta reda på hur det egentligen ligger till. Medhjälpare är högstadieskolor i Sverige, bland annat Vallhallaskolan. Där ska två
klasser hjälpa forskarna
med olika sorters provtagningar. På tisdagen var
klass 93 D vid Stensjö by

Håva in djur var ett av uppdragen för klass 93 D på Vallhallaskolan. Här håvar Lisa Lundell och Tea Mårlid för fullt.

och utförde provtagningar
både i sjön Stärringen och
i Virån.

eleverna mätte temperatur, djup, pH-värde, tog
bilder på vattnet och
undersökte bottenfaunan.
– Det är både kul och
intressant, säger Nellie

Dolk som hjälpte till med
att mäta djupet och ta
fram koordinaterna på
den aktuella platsen.
Lite längre bort vid sjön
fanns Rebecka Pineda,
Alicia Johansson och
Anna Jönsson för att ta
pH-värdet och se hur
brunt vattnet är.

Skräddare och snäckor var en del av de djur som siktades när
klass 93 D på Vallhallaskolan utförde vattenprover.

– Det blev siffra sex i diagrammet. Det är ett bra
värde och visar att vattnet
är klart här, säger Rebecka
Pineda.
De letade även efter djur,
både på och i vattnet. De
hittade allt från snäckor
och sniglar till skräddare
och små abborrar. Senare

ska även klass 93 C på Vallhallaskolan göra samma
provtagningar, som sedan
skickas till Uppsala universitet.
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Läraren Lotta Kvick, till höger, tog med sig eleverna på exkursion i biologi. Här kollar hon provtagningar med Beatrice Bjäremo och Hanna Johansson.
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Det innebär alltså att
klimatförändringarna
kan dämpas.
Nu har resultatet publicerats i tidskriften Scientific reports.
”Studien är ett utmärkt
exempel hur medborgarforskning verkligen kan
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bli en vinn-vinn-situation – eleverna lärde sig
mycket om olika naturvetenskapliga ämnen samtidigt som forskare fick
unika och mycket värdefulla data”, säger Gesa
Weyhenmeyer, professor
i akvatisk biogeokemi vid
Uppsala universitet, i ett
pressmeddelande.
Det var i september
som niondeklassare från
Vallhallaskolan var vid
Stensjö by för att ta olika
prover på vattnet i Virån
och sjön Stärringen samt
mäta temperaturen på
luft och vatten. Resultatet
skickades sedan till Uppsala universitet.

GALAN DÄR VI HYLLAR

ELDSJÄLAR & HJÄLTAR
OSKARSHAMN 8 APRIL

Årets MeDArBetAre
BAkoM kAtegorin stÅr

På Oskarsgalan kommer utmärkelsen Årets medarbetare
att delas ut av Oskarshamns-Tdningen.
Priset går till en person som gjort något extra på jobbet
- antingen för sin arbetsgivare eller för en arbetskamrat.
nu vill vi ha hjälp med förslag på kandidater.
Skriv några rader och berätta om vem
som just du vill föreslå och varför!
Vi vill ha din nominering senast den 12 mars till
peter.kinnander@ot.se

karin Lagerström
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De vattenprover som
elever från Vallhallaskolan
tog i Stensjö by har nu
resulterat i en artikel i en
vetenskaplig tidskrift.
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Noterat
Årsmöte. oskarshamns Rid
klubb har hållit årsmöte på
Corallen. Detta inleddes med
en föreläsning av Philip Wär
megård, IK oskarshamns
fystränare, och Charlotte
Svensson, personlig tränare
på World Class. De pratade
om vad ”hästfolk” ska tänka
på när det gäller träning för
att orka både att arbeta i stal
let och att rida. Årsmötes
förhandlingarna leddes av
Magnus Larsson (C), bild
ningsnämndens ordförande.
Styrelsen: Kerstin Wigren,

ordförande, Camilla Karls
son, vice ordförande, Åsa
Isaksson, sekreterare, samt
ledamöterna Julia ohlsson,
Matilda Arneving, Jerker Hag
man, Nellie Roos, Helen Nils
son och Eva Häll.
Bridge. SPF i oskarshamn
har spelat en partävling med
elva deltagande par.
Resultat över medel: 1) Bo
Falk/Berit Andersson 125, 2)
Klaus och Karin Wilde 123,
3) Erik Mattsén/Bodil
Andersson 102, 4) Peder
Hjalmarsson/Ingvar Johans

ELDSJÄLAR & HJÄLTAR

Du som nominerar vinnaren får två GALABILJETTER.

son 98, 5) Herbert Wester
berg/Eugenia Novak 94.
Tipspromenad. Trots stor
skidhelg på tv och lite grå
kallt väder lockade SoK Vil
jans tips ändå drygt 80 del
tagare i söndags. Lena Eng
berg vann och presentkort
lottades ut bland övriga.
Helen Johansson och Patrik
Andersson hade turen med
sig. Kaffe lottades också ut.
Vinnare blev Helen Felter,
Anita Wahlstedt, ove Pers
son och Conny Felter.
Rätt rad: XX1 112 12X 21X.
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