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KALENDERN
Gubbafrukost: lör kl 9–10.30. 
Frågor kring sjöräddning som 
Anders Jönsson svarar på. 
Falkvikskyrkan, Sölvesborg.

Alanon-möte: sön kl 17.30–
18.30. För anhöriga till miss
brukare. Västra Storgatan  
i annexet till församlings
hemmet, Sölvesborg.

Loppis i Folkets hus: söndag 
kl 10–14. Boka bord.  
Bromölla Folkets fus.

MOTION
Ryssbergspromenaden: sön 
kl 09–09.30. Korpen och  
Friluftsfrämjandets promenad 
med tips och bingo i Ryss
bergsstugan. Rosa boden vid 
Lions, Sölvesborg.

UTSTÄLLNINGAR
Konstutställning, Som en klip-
pa av Anastasia Polubotko: 
20/10–5/12 lör–sön kl 10
16. Metallkonstnären med 
rötter i Ukraina utforskar mo

numentala naturformationer 
och mental bräcklighet. Spar
bankshallen Bromölla.

Minigalleriet Half wall of Art 
Monica Yasmin-Lindqvist: 
6/11–30/11 lör kl 1014. 
Mullbärsträdet och Bokrutan 
Skeppsbrog 1 Sölvesborg.

FÖRELÄSNINGAR
Kvinnofrukost: lör kl 9–11. 
Rörelse och Hälsa med Mar
gareta Wildt Persson. Livets 
Pärlor med BM Kaldeus Gus
tafsson. Listerkyrkan, Hällevik.

KULTUR
Konstutställning: lör–sön 
kl 12–15. Agneta Hemert  
Håkan Bengtsson, måleri, 
skulptur. Sölvesborgs Konst
hall, Sölvesborg.

BARN
Julpyssel: sön kl 14–15.30. 
Vi gör julkort, julpyssel med 
mera. Tomten tar emot önske
listan. Hembygdsgården,  
Hällevik.

MATSEDELN
Äldreomsorgen Sölvesborgs 
kommun den 26 november - 
2  december:

Måndag: Stuvad blomkål, 
stekt falukorv, potatis.

Tisdag: Kokt torsk, senaps
sås, potatis, gröna ärtor.  
Nyponsoppa, grädde.

Onsdag: Rutbiff, potatis, sås, 
morötter, lingonsylt.

Torsdag: Kålsoppa med frika
deller. Ostkaka, grädde, sylt.

Fredag: Gratinerad kassler, 
stekt potatis, svampsås,  
blandade grönsaker.

Lördag: Stekt fisk, kall sås, 
potatis, rivna morötter, citron
klyfta. Drottningkräm, mjölk.

Söndag: Biff stroganoff, pota
tis, värdshusgrönsaker. Persi
ka, grädde.

●● Anders Thege lämnar bankmannens trygga tillvaro. 
●● Han sadlar om och blir cykelhandlare. 
●● Tillsammans med Fredrik Olofsson köper han Cykelcentralen 

i Kristianstad. 
SÖLVESBORG. 36-årige An-
ders Thege, bosatt i Hälle-
vik, berättar att han länge 
närt en dröm om att få 
starta en egen rörelse. Och 
cykling har länge varit ett 
av hans stora intressen.

På den vägen har han 
blivit kompis med Fredrik 
Olofsson som sedan fem 
år tillbaka driver Sölves-
borgs Velo.

Så när möjligheten att 
köpa och överta familjefö-
retaget Cykelcentralen 
mitt emot Centralsjukhu-
set i Kristianstad dök upp 
så slog duon till. 

De tar över butiken, som 
har funnits i Nisse Persson 
och dennes familjs ägo i 70 
år, vid årsskiftet.

Uppgörelsen innebär att 
Fredrik Olofsson fortsät-
ter att på egen hand driva 
cykelhandeln i Sölvesborg 
medan de tillsammans, på 
50–50-basis, äger Cykel-
centralen i Kristianstad 
som Anders Thege ska dri-
va.

Du tar steget från bankman 
till cykelhandlare. Vad säger 
din omgivning?

– Det har blivit en del 
kommentarer, så klart. 

Men de flesta har varit po-
sitiva. Fast jag är medve-
ten om att jag lämnar en 
trygg värld för något jag 
inte känner lika bra, säger 
Anders Thege som har 
fem cyklar hemma i gara-
get i Hällevik.

Och vad säger familjen då?
– Det blir ju en rätt stor 

omställning för både mig 
och familjen. Men både 
hustrun och sonen är med 
på noterna. Det är ju en 
förutsättning för att jag 
ska kunna göra det här, 
och de vet ju hur stort mitt 
cykelintresse är.

Anders Thege framhål-

ler att möjligheten att få 
driva ett företag i just den 
bransch som är hans stora 
fritidsintresse var det som 
till slut avgjorde saken. 

Han har sagt upp sig 
från banken och mentalt 
är det redan sadlar, kedjor 
och ekrar som gäller.
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Fredrik Olofsson (till vänster), cykelhandlare i Sölvesborg, tar tillsammans med bankmannen Anders Thege över familjeföre-
taget Cykelcentralen i Kristianstad.  

Bankman sadlar om 
till cykelhandlare

Stor S-dominans inom oppositionen
Nu har den S-ledda oppo-
sitionen formerat sig inför 
de kommande fyra åren. 
Inte oväntat har S lagt be-
slag på de flesta platserna 
i kommunens nämnder.

SÖLVESBORG. Partiets 
gruppledare Johanna Bei-
jer förklarar detta med att 
Socialdemokraterna, i 
kraft av att de är opposi-
tionens klart största parti, 
kommer att utgöra stom-
men i oppositionsarbetet:

– För oss har det varit 
viktigt att alla partier i op-
positionen på något vis har 
insyn i samtliga nämnder. 

Hon framhåller att en 
bred demokrati är viktig 
och att alla tjänar på det.

Själv kommer Johanna 
Beijer att vara opposi-
tionsledare. Det som åter-
står att klara ut, för henne 
och för arvodesbered-
ningen, är under vilka 
ekonomiska premisser 
hon ska jobba. 

Hon anser själv att hon 
ska ha heltidsersättning 
för uppdraget men något 
besked om detta har hon 
ännu inte fått.

Så här fördelar opposi-
tionen sina ordinarie plat-
ser.

Kommunstyrelsen: 2:e 
vice ordförande Johanna 
Beijer (S), Roine Olsson 
(S), Viveka Olofsson (S), 
Willy Söderdahl (V), Ulf 
Svensson (C) samt Lars 
Lamberg (L).

Barn- och utbildnings-
nämnden: 2:e vice ord-
förande Jörgen Englin (S), 
Kristina Thomasson (S), 
Ayman Fares (S), Erik Oh-
liv (V) och Carina Ahlgren 
(C).

Omsorgsnämnden: 2:e 
vice ordförande Hillevi 
Colliander (S), Daniel Berg 
(S), Marion Lundh (S),  
Viveka Söderdahl (V) samt 

Per Milton (C).
Fritids- och kulturnämn-

den: 2:e vice ordförande 
Christopher Ekenberg (S), 
Birgit Birgersson (S), Jens 
Melander (S) och Ronny 
Berggren (C).

Byggnadsnämnden: 2:e 
vice ordförande Tobias 
Björklund (S), Nihada Kil-
im (S), Tobias Nils-
son-Lindkvist (S) och Re-
becca Wald (V).

Gymnasienämnden: 2:e 
vice ordförande Annelie 
Rosenqvist (S) och Marcus 
Ekdahl (V).

LARS OHLSSON

E 22 fick stängas 
av efter bilbrand
En bil började brinna mitt 
ute på E 22 i höjd med Nor-
je sent på torsdagskvällen.

NORJE. Räddningstjänst 
och polis ryckte ut till plat-
sen. Ambulans ska inte ha 
behövts.

Ingen person skadades 
fysiskt, enligt polisen.

Bilen började brinna un-
der färd. Den ska ha blivit 
helt utbränd, enligt SOS 
Alarm händelseinforma-
tion.

Larmet om branden 
kom klockan 22.47 på tors-
dagskvällen. Vid klockan 
23.12 var det stopp i bägge 
riktningar på platsen, en-

ligt polisen. En stund bara 
söderut, enligt SOS.

Vid klockan 00.30 var 
det begränsad framkom-
lighet på platsen, enligt 
Trafikverket.

– Vi dirigerade trafiken, 
säger Thomas Boking, 
jourförundersökningsle-
dare vid polisen i Ble-
kinge.

Trafikverket satte prog-
nosen för när arbetet skul-
le vara färdigt till klockan 
01. Vid den tiden flöt trafi-
ken, enligt polisen som 
inte har någon misstanke 
om brott i samband med 
händelsen.

PER-JOHAN THÖRN

Gamla minnen lockade många 
SÖLVESBORG. Det var fullsatt till sista stol när Gunnar 
Persson och Kenth Borgström på onsdagskvällen besök-
te släktforskarföreningen och berättade gamla Sölves-
borgsminnen plus att de visade bilder från en tid som 
varit. Detta var för övrigt andra gången i år som det var 
fullsatt på släktforskarnas föredrag. Ssamma sak hände 
i våras när John Andersson berättade om sina 50 år som 
nöjesarrangör på Valje nöje.  

ADVENTSKONSERT
i Sankt Nicolai kyrka 

söndag 2 december kl 18
Sölvesborgs musikkår 

Sångsolist Mattias Månsson

Fri entré.                    Välkomna!


