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Väderkollen. Nu kommer 
sommarvärmen igen
BLEKINGE

Här kommer glada nyheter 
till den som saknat vär-
men. Till helgen kommer 
den åter till Blekinge.

Sommarklänningarna byt-
tes mot jeans och tjocktröja 
och det kändes som att 
sommaren var över. Men 
den bara lurades lite visade 
det sig. För i slutet av veck-
an ska det bli riktigt fint vä-
der igen.

Per Holmberg, meteorolog 
på Stormgeo, berättar att 
det är varmare luft på väg 
in. 

– På onsdag blir det 24-25 
grader varmt. Men det kan 
vara lite svalare precis vid 
kusten. På torsdag blir det 
liknande väder.

Men på fredag smäller det 
till. Då kan vi räkna med sol 
och mellan 25 och 28 grader.

– Det blir varmt fredag, 
lördag och söndag och hål-
ler i sig även nästa vecka, 

säger Per Holmberg.

Hur säker är prognosen?
– Den är relativt säker, det 

har sett likadant ut nu un-
der flera dagar och inget 
som tyder på ändring. Men 

det är däremot osäkert hur 
länge värmen håller i sig 
nästa vecka.

Det är i alla fall klart att 
värmen nu stannar längre 
än den gjort tidigare i som-
mar.

– Vi har ju haft varmt ti-
digare också, men ingen 
långvarig värme på det här 
sättet. Nu får vi den första 
långvariga värmen.
Johanna Spogardh
johanna.spogardh@sydostran.se

Till helgen blir det badväder igen. FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Rodny hittade ”mystisk 
figur” i sin trädgård:  
”Ser så rolig ut”

KARLSKRONA

Man lär sig något nytt varje 
dag - fråga bara villaägaren 
Rodny Johansson som hit-
tade något oväntat i sin 
trädgård häromdagen.

När Rodny Johansson, 77, 
gick ut in sin trädgård hem-
ma i Mariedal utanför 
Karlskrona i måndags fick 
han syn på något han aldrig 
sett förut - det visade sig 
vara en fem centimeter lång 
larv som han kallade för 
”mystisk figur”. 

Då lyfte han luren till lo-
kaltidningen och berättade:

– Jag var ute och jobbade 
i trädgården, den satt på en 
rallarros och jag tyckte den 
såg så rolig ut, berättar han 
för Sydöstran.

Vid närmare efterforskning 
visade det sig vara en stor 
fjärilslarv, en så kallad sna-
belsvärmare.

– Jag visade den för mina 
grannar också och de hade 

inte heller sett något lik-
nande innan. Vi får väl se 
var han tar vägen och om 
han blir en stor fjäril, skrat-
tar han.

Om allt går väl i livet för 
”mystiska figuren” kommer 
den att bli så här vacker:
Thomas Törnqvist
thomas.tornqvist@sydostran.se

Här är den ”mystiska figu-
ren” - som visade sig vara 
en fjärilslarv som kallas för 
snabelsvärmare.
 FOTO: PRIVAT/RODNY JOHANSSON

Ordnar flygdag för cancerdrabbade 
barn: ”Vill skänka en stunds glädje”
KALLINGE

Organisationen Ajaba-
jacancer ska på lördag, 
tillsammans med Ble-
kinge flygklubb, ge 
cancerdrabbade barn 
och dess familjer en tur 
som de sent ska glöm-
ma. 

För andra året arrangeras i 
helgen en flygdag i Kallinge 
för barn som drabbats av 
cancer. Med sina föräldrar 
och syskon får man nu 
chansen till en riktig höj-
dardag - detta tack vare den 
nationella organisationen 
Ajabajacancer som tillsam-
mans med Blekinge flyg-
klubb i Ronneby står bakom 
arrangemanget.

Sydöstran ringde upp pilo-
ten Martin Skog, en av fle-
ra hos den lokala flygklub-
ben som engagerat sig för 
de cancerdrabbade barnen.

 – Det är andra året som 
vi är med och sponsrar det 
här. Vi kommer att ha två 
plan i gång så att de får 
chansen att flyga en runda 
som tar cirka en halvtimme, 
berättar han.

30 personer är anmälda 
till att hoppa in i något av 
de två fyrsitsiga planen av 
typen Diamond Air, DA40.

– De som kommer från 
närområdet kanske vill fly-
ga över sitt hus, att se det 
och fota det ovanifrån. An-
nars så brukar vi också ta en 
tur över Karlskrona skär-
gård, där är det vackert och 
händer en del. 

Varför har ni i flygklubben 
engagerat er i detta?

– Vi vill ge de här barnen 
något tillbaka, att kunna 
skänka dem en stunds 
glädje är naturligtvis jät-
teroligt och det här är ju 
också en sak som man inte 
gör i vanliga fall, det är en 
unik upplevelse, säger 
Martin Skog.

Ellinor Stattin, verksam-
hetsledare hos Ajabajacan-
cer, ser fram emot lördagen.

– Det ska bli spännande, 
det var så mycket glädje för-
ra året när vi genomförde 
det för första gången. Och 
det här är också ett bra till-
fälle för familjer att träffa 
andra i samma situation. 

Det är viktigt att kunna göra 
det utanför sjukhusmiljön 
då många genomgår tuffa 
behandlingar. 

Förutom en flygtur kommer 
barnen och deras familjer 
också att att kunna åka häst 
och vagn, hoppa hoppborg 
och äta mat från en lokal 

matbutik som också spons-
rar evenemanget.

Thomas Törnqvist
Text

thomas.tornqvist@sydostran.se

Gustav Wikell, en av alla barnen som fick flyga över Blekinge förra året. Till höger syns piloten Martin Skog som på lör-
dag ger de cancerdrabbade barnen och dess familjer en oförglömlig upplevelse på Ronneby airport. FOTO:  PRIVAT

Vi kommer att ha 
två plan i gång så 
att de får chan-
sen att flyga en 
runda som tar 
cirka en halvtim-
me.

”Martin Skog,  
Blekinge flygklubb

Ellinor Stattin. FOTO:  PRESSBILD


