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HÄNDER  
I TINGSRYD  
I VECKAN
Tipsa redaktionen i Tingsryd, 
till e-postadress tingsryd.
red@smp.se, telefon 0477-
54 130 eller brev till Storga-
tan 55 A, 362 30 Tingsryd. 
Med reservation för utrym-
mesbrist.
DANS
Kärrasand: Dans till Casano-
vas lö 23/6 kl 21.

ÖVRIGT
Linneryd: Allsång på Linne-
ryds IP med Humbles orkes-
ter, Mathilda Bardh Holmberg 
och Wilma Fyhr lö 7/7 kl 18. 

Urshult: Invigning av Södra 
ekenkajen med invigningstal, 
sång, ponnyridning m.m. lö 
7/7 kl 14-17.

Urshult: Loppis i Parken lö 
7/7 kl 10-14.

Urshult: Metning i Arasjön sö 
8/7 kl 14. 

Urshult: Sockenstugan öppen 
sö 8/7 kl 11-16.30.

Södra Sandsjö: PRO anordnar 
loppis i hembygdsgårdens 
loge sö 8/7 kl 14-18.

Väckelsång: Löpträning med 
start vid idrottshallen ti 10/7 
kl 18-19.

Väckelsång: Sommarkafé på 
Solhaga on 11/7 kl 13.30-
15.30.

Linneryd: Dagledigträff med 
Blomman och familj i frikyr-
kan to 12/7 kl 14.

Tingsryd: Allsångskväll med 
Mildred Persson i hembygds-
gården to 12/7 kl 18-20.

Södra Sandsjö: Musik i som-
markväll med Krister Strand 
och Andreas Persson i kyrkan 
to 12/7 kl 19. 

 

VARJE VECKA
Vrångebo: Utställning ”Svens-
ka kor”, Bökås 4.

Urshult: SPF spelar bingo på 
Äppelgården, måndagar kl 14.

Tingsryd: Röda Korset Kupan 
har öppet må-fr kl 12.30-17.

Rävemåla: Bridge spelas varje 
onsdag.

Tingsryd: Lions loppis öppet 
varje lördag mellan kl 10-13.

Urshult: Loppis i kvarnen fre-
dagar kl 10-18 och lördagar 
kl 10-15.

Urshult: Föreningsbibliotek i 
sockenstugan onsdagar 17-
19 samt söndagar 14-16.

Ryd: Hembygdsstugorna öpp-
nas med kaffeservering och 
musikunderhållning söndagar 
i juli.

VARJE VECKA SPORT & MO-
TION
Väckelsång: SPF spelar boule 
vid Björkeborg måndagar kl 14.

Konga: Cykla tillsammans 
från Handlarn i Konga månda-
gar kl 18.

Rävemåla: Gympa, träning för 
seniorgruppen i gymmet varje 
måndag kl 9.30.

Konga: Södra Sandsjö PRO 
spelar boule på Örmovallen 
varje tisdag klockan 10.

Väckelsång: PRO Väckelsång 
spelar boule tisdagar och tors-
dagar vid Björkeborg 10-12.

Ryd: Bridge varje torsdag och 
bridgekurs varje tisdag kl 
18.30 i Trojaskolan.

Rävemåla: SPF spelar boule 
i bygdegården varje torsdag 
kl 14.

Tingsryd: SPF spelar boule i Fol-
kets park varje måndag kl 14.

Urshult: SPF spelar boule på 
idrottsplatsen varje torsdag kl 14.

●● I går hade Ryds sportklubb avslutning på sommarfotbollen. 
Ett stenkast längre bort syntes en igenväxt löparbana, ett områ-
de som föreningen inte haft råd att underhålla sen delar av 
driftsbidraget drogs in. Nu utreds hela idrottsplatsen. 
RYD. Sommarfotbollen 
drog under gårdagens av-
slutning till sig ett 20-tal 
leksugna sommarlovs-
barn. Ryds sportklubb har 
arrangerat aktiviteten på 
uppdrag av kommunen, 
som inrättat flera olika 
gratisaktiviteter i som-
mar. Runt fotbollsplanen 
går en rosa-röd löparbana 
– som numera är grönfär-
gad av gräs. 

– Det är tråkigt att den 
ser ut som den gör, säger 
Arne Karlsson på Ryds SK. 

I februari tog Ryds sport-
klubb kontakt med kom-
munen angående löparba-
nan på idrottsplatsen bak-
om Trojaskolan. Förening-
en har fått i uppgift att 
underhålla idrottsplatsen 
mot en ersättning från 
kommunen. Sedan delar 
av driftsbidraget drogs in 
har de inte haft råd att un-
derhålla vissa delar, däri-
bland löparbanan som det 
nu börjat växa gräs på. 
Även duscharna i omkläd-
ningsrummen behöver re-
noveras, då de har golv-
mattor som inte bytts ut 
sen fastigheten byggdes 
på 1970-talet. 

Efter att ha läst brevet 
från Ryds sportklubb be-
slutade kultur- och fritids-
utskottet att utreda hela 
idrottsplatsen. Den fjärde 
september ska utredning-

en presenteras och ett be-
slut om idrottsplatsen tas. 
En av frågorna kommu-
nen behöver ta ställning 
till är om löparbanan är 
värd att ha kvar eller om 
marken bör nyttjas till nå-
got annat fritidsändamål. 

– Det är många frågor att ta 
hänsyn till. En är ju om sko-
lan behöver ha löparbanan 
eller om det finns andra be-
hov som är större i området, 
säger Christina Gutiérrez 
Malmbom som är utveck-
lingschef på kommunen. 

I nuläget är utredningen i ett 
tidigt skede där kultur- och 
fritidssamordnaren har 
börjat titta på hur planen 
ser ut och pratat med pl-
anarkitekten om områdets 

huvudsakliga ändamål. 
– Vår grundinställning 

är att titta brett, för att få 
mer aktivitet och mer möj-
ligheter i kommunen. Jag 
tror att man ska akta sig 
för att tänka för traditio-
nellt. Man måste tänka på 
vad det finns för behov på 
längre sikt, säger Christi-
na Gutiérrez Malmbom.  

Arne Karlsson anser att 
det är tufft för föreningar 
att ta hand om idrottsplat-
serna i kommunen i dags-
läget:

– Det är många fören-
ingar som tycker det är 
jobbigt att driva idrotts-
platserna för de pengar de 
får. Det är svårt att få ihop 
det.  Driftsbidragen är inte 
med i utvecklingen, med 

kostnadsutvecklingen 
som har varit under åren.

För hans del kan kom-
munen lika gärna få ta 
bort löparbanan, eftersom 
den knappt används. I 
stället kan man utvidga 
gräsplanen, då skulle för-
eningen kanske få plats 
med en sjumannaplan till 
de mindre barnen. 

– Föreningen kan ju 
mycket om det här så vi 
måste absolut lyssna på 
dem. Men vi vill inte heller 
blunda för andra förening-
ar och skolan. Vi behöver ta 
reda på behovet som finns i 
hela området, säger Chris-
tina Gutiérrez Malmbom.

JOSEFINE THURESON
josefine.thureson@smp.se

0470-77 05 00

Sista dagen på sommarfotbollen fick barnen spela på en fotbollsplan av såpbubbelskum.  FOTO: JOSEFINE THURESON

Löparbanan har inte kunnat underhållas ordentligt sen be-
slutet om minskat driftsstöd. Nu utreder kommunen om 
löparbanan ska vara kvar eller inte. 
 FOTO: JOSEFINE THURESON

Här leker de medan 
platsen utreds

"Det är många för-
eningar som tyck-
er det är jobbigt att 
driva idrottsplat-
serna för de peng-
ar de får."

Arne Karlsson
Ordförande i Ryds sportklubb.

16-åring tvingade 
pojkar att snatta
En 16-årig pojke från 
Tingsryds kommun döms 
för tio tillfällen av olaga 
tvång. Pojken har förmått 
två andra pojkar att snatta 
bland annat energidryck 
och godis från butiker.

TINGSRYD. Mellan augusti 
och november 2017 har 
två pojkar från kommu-
nen tvingats snatta varor 
ur butiker. Totalt ska de 
tillsammans ha tvingats 
utföra snatteri vid tio till-
fällen i olika butiker. Den 
ena pojken berättar att 
han bland annat tagit 
chips, pennor, godis och 
andra saker. 

Pojkarna blev hotade 
med tändare och en av 

pojkarna blev slagen med 
en pinne. 

Tingsrätten bedömer att 
de två pojkarna har lämnat 
uppgifter som stämmer 
överens och att de har be-
rättat på ett detaljerat sätt. 

Rätten dömer en 16-årig 
pojke för olaga tvång. 
16-åringen nekar till brott 
och säger till rätten att 
han inte vet varför pojkar-
na hittar på det här. Han 
ska avtjäna 25 timmars 
ungdomstjänst och han 
ska även betala 15 000 
kronor respektive 10 000 
kronor till de utsatta poj-
karna. 16-åringen friades 
från misstankar om ut-
pressning.

LINNÉA PETERSSON

Nr 3
180706
180727

Hjälp oss hitta  
lösningarna 
som håller 
fler hjärnor 
friska längre.
hjarnfonden.se


