
OSKARSHAMN

IKO utses
till årets
förening
Det blir IK Oskarshamn
som utses till Årets
Oskarshamnare i morgon
lördag på Kikeboplanen.

– Vi beslutade tidigt att
om IKO klarade elitlicen-
sen skulle vi utse förening-
en till Årets Oskarsham-
nare, berättar Köpmanna-
föreningens ordförande
Anders Karlsson.

Efter mycket slit syddes
ekonomin ihop så att elit-
licensen kunde erhållas
under våren.

– Både styrelsen och spe-
larna medverkar vid ut-
delningen på Kikebopla-
nen vid  femtontiden på
lördag i samband med
Försvarets Dag, berättar
Anders Karlsson.

Beundrade
Han tycker föreningen är

beundrasvärda som klara
av sin uppgift.

– IK Oskarshamn sprider
mycket glädje och intres-
set är mycket stort för is-
hockey i Oskarshamn.

Ett diplom, äran och fol-
kets jubel är vad förening-
en får ta emot. Några
pengar handlar det inte
om.

Här är motiveringen till
Årets Oskarshamnare:

“IK Oskarshamn tilldelas
utmärkelsen, dels för sin
sportsliga och ekonomiska
prestation som lett till
elitlicensen, dels för att de
är ett av kommunens star-
kaste varumärken”. 

Här är de som fått ut-
märkelsen tidigare år:

1996- Polisen,1997- Åke
Nilsson, Baptisförsamling-
en,1998- Räddningstjän-
sten, 1999- Sune Appel-
qivst, Bågskytteklubben
2000- Jan Johansson,
frisksportare, 2001- Birger
"Burre" Hellman, OP Ku-
vert, 2002- Peter Gerde-
hag, fotograf, 2003- Alf
Josefsson, Elajo. 

Bridge
Oskarshamns Bridge-
klubb har spelat en toto-
tävling med 12 deltagande
par. 
Resultat över medel, 135
poäng:
1. Martin Udd-Bo Mörelius,
173p.
2. Kenneth Lönnbom-Chris-
ter Nilsson, 160p.
3. Anders Davidsson-Erik
Forsmark, 155p.
4. Klaus Wilde-Karin Wilde,
153p.
5. Lars Ekwall-Stafan Ås-
trand, 141p.
6. Sigvard Holmström-Chris-
ter Hagman, 137p.
7. Rosita Backensved-Hans
Johansson, 136p.

Sam Sturesson-Våge Nils-
son, 136p.

Föräldrar JO-anmäler
handläggare på socialen
Ett par föräldrar i Oskars-
hamn som fått sin son
tvångsomhändertagen,
JO-anmäler två handläg-
gare på socialförvaltning-
en.
Bakgunden är enligt dem
att sonen blivit utsatt för
en rituell omskärelse och
att de själva utsattes för
utpressning.

Föräldrarna har länge kämpat
för att få tvångsomhänderta-
gandet enligt LVU (lagen om
vård av unga) upphävt i rättsli-
ga instanser, men hittills utan
framgång. 

Den femårige sonen är place-
rad i ett fosterhem i Motala.
Föräldrarna anser bland annat
att deras son vanvårdas och att
han inte får den läkarvård som
behövs.

– I fosterhemmet råder utom-
ordentligt dålig hygien och vår
son vanvådas så grovt att han
nu vid fem års ålder endast vä-
ger omkring tolv kilo. 

– Fosterföräldrarna vägrar att

ta honom till läkare och vägrar
att rätta sig efter läkarordinatio-
ner, eller att ta honom till
ögonläkare på grund av skel-
ning.

De biologiska föräldrarna har
nu anmält två tjänstemän vid
socialförvaltningen i Oskars-
hamn till Justitieombudsman-
nen‚ JO, eftersom de misstän-
ker dem för att ha gjort sig skyl-
diga till grovt tjänstefel. 

I grunden handlar det enligt
förädrarnas skrivelse till JO om
en rituell omskärelse, men ock-
så att de anser att de förvägrats
rätten att spela in samtal som
förts med tjänstemännen om
förhållandena för deras son.

Svåra komplikationer
– De senaste grava missförhål-

landen som inträffat i foster-
hemmet utan att socialnämn-
den ingripit är att fosterfadern
utan vår tillåtelse tagit vår son
till läkare och lyckats dupera lä-
karen att utföra en så kallad ri-
tuell omskärelse.

– På grund av den dåliga hygi-
enen i fosterhemmet tillstötte

svåra komplikationer med oer-
hört svårt lidande för vår son
som följd. N

– är en läkare ville ge ville ge
pojken smärtstillande medicin
vägrade fosterföräldrarna och
blev istället oförskämda och
lämnade sjukhuset.

– Av denna för vår son fruk-
tansvärt traumatiska tid, med
en icke medicinskt motiverad
operation och svåra komplika-
tioner blev vår son psykiskt full-
ständigt förändrad.

Rätt att spela in
Enligt föräldrarna hade sonen

tidigare varit mycket glad då
han träffade dem med några
veckors mellanrum. Men han
förändrades och det anklagar de
fosterhemsföräldrarna för.

– Fosterfamiljen verkar syn-
nerligen angelägen om att ha
kvar inkomsten av fosterbarnet
och har tydligen försökt intala
vår son falskeligen att det på
något sätt var vi som skulle ha
orsakat de svåra operationss-
märtorna. 

– För efter operationen har

vår son varit rädd för att träffa
oss.

Föräldrarna begärde därför att
de i fortsättningen skulle få
träffa sonen i sitt eget hem utan
att fosterföräldrarna var närva-
rande. Tidigare hade de fått
träffa honom i ett rum på soci-
alkontoret. 

Med anledning av begäran
blev de kallade till socialkonto-
ret för samtal, med de två
handläggare som anmälts. In-
nan rådgjorde de med en jurist
och fick rådet att spela in sam-
talet på band, detta eftersom
föräldrarna anser att socialen i
efterhand förvränger allt som
sägs.

– Vi fick också veta av juristen
att vi har full rätt att spela in
vad som sägs på band, när det
gäller myndighetsutövning,
uppger de.

Försökte lura oss
Men den uppfattningen dela-

des uppenbart inte av handläg-
garna som varken gick med på
att samtalet videfilmades eller
spelades in på band.  

– De bägge anmälda tjänste-
männen hotade med att om vi
spelade in samtalet skulle de
omedelbart lämna lokalen.

– Eftersom detta samtal tydli-
gen var första förutsättningen
för att vi skulle kunna få fort-
satt umgänge med vårt barn ha-
de vi inget annat val än att
stänga av bandinspelningen.

Enligt föräldrarna är anteck-
ningarna som istället fördes av
handläggarna felaktiga och
starkt färgade av deras egen in-
ställning i ärendet. Föräldrarna
anser att de blivit utsatta för
övergrepp i rättssak genom ut-
pressningshot när de tvingades
stänga av bandspelaren.

– Saken blir inte precis bättre
av att de sedan försöker lura oss
att skriva på ett papper att vi
avsäger oss umgänge med vår
son. Givetvis skrev vi inte på,
men det är redan ett tjänstefel
att försöka förmå oss att skriva
på ett sådant papper, uppger
föräldrarna i anmälan till JO.

Sven Ström
sven.strom@ostrasmaland.se 

Köp en lampa och lys upp
Fredriksbergs herrgård!
Denna upplysande talg-
dank tändes hos folket
som sysslar med projektet
Oskarshamn i Ljus. Efter-
som man saknar pengar
till hela upplysningspro-
jektet tycker man att före-
tag och organisationer kan
bidra.
Just genom att köpa en
lampa.

Nu handlar det förstås vare sig
om glödlampor av vanlig eller
lågenergityp.

Icke heller lysrör eller annat
krafs som kan förekomma i
hushåll. Nä, nä. Här är det i
stället frågan om en verklig
upplysning med hjälp av strål-
kastare. 

Herrgården skall skina i mörk-
ret likt en juvel som förhopp-
ningsvis får förbipasserande, till
exempel på E 22, att haja till.
Bara de nu inte kör av vägen i
pur förvåning...

– Projektet Oskarshamn i Ljus
har gett uppdraget att utforma
belysningen till en ljusdesigner,
berättar Bo Grönfeldt som in-
går i projektgruppen.

Klart under hösten?
– Vi har tänkt göra det i etap-

per och belysningen skall bli
permanent. Men vi har inte råd
att köpa alla lampor eller gräva
ner kablarna.

– Därför vänder vi oss till före-
tag och organisationer och hop-
pas att de köper in sig på lam-
por. Sedan sätter vi upp en me-
tallplatta där alla lampköpare
presenteras.

– Fredriksberg borde vara en
angelägenhet för många och vi

hoppas att allt är klart och in-
stallerat under senhösten.

Helljus eller halvljus?
Av allt att döma är inte heller

privatpersoner förbjudna att bi-

dra med ljus i mörkret. De som
alltså är hugade att lysa upp till-
varon kring herrgården erbjuds
att köpa “kvartsljus”, “halvljus”
eller “helljus”. 

Frågan i sammanhanget blir

nu; hur många nappar och finns
det måhända en begränsning på
antalet upplysande lampor?
Det framgår inte med någon
större klarhet. Men den som går
i lampköpartankar kan lämpli-

gen kontakta projektledaren
Eva Nilsson via kommunen.

Torbjörn Byman

En ljus idé angående Fredriksberg

Lys upp Fredriksberg! Den uppmaningen går projektgruppen för Oskarshamn i Ljus ut med.
Men för det krävs andra doningar än den Bo Grönfeldt visar upp.

Foto: Frida Alexandersson

Idag
Utställningar
Pop 64
Utställning om Folkets Park
på 1960-talet. På Hotel Post.
Pågår till 5 september.
Bio
Sagabio visar Shrek 2, Så
som i himmelen och Fahren-
heit 9/11.
Evenemang
Fredagskväll
Åseda Sång & Brass. Serve-
ring. Baptistkyrkan på My-
singsö kl 19.30.
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