
10 / KALMAR
torsdag 29 juni 2017
barometern-ot

Oskarshamn. Landstings
ledamoten Chatrine Påls
son Ahlgren blev riktigt 
upprörd av nyheten att 
 intensivvårdsavdelningen 
stänger i sommar.

– Det är ofattbart och 
uppseendeväckande. Av
delningen ska vara öppen 
365 dagar om året, säger 
Chatrine Pålsson Ahlgren.
   Under sammanlagt tio 
dagar i sommar – veckor
na 29 och 30 – kommer av
delningen att vara stängd. 
Oskarshamns sjukhus har 
haft svårt med bemann
ingen på IVA och situa

tionen gick inte att lösa 
trots att de tog hjälp av be
manningsföretag.
   Chatrine Pålsson Ahlgren 
kommer inte att släppa 

den här frågan och tycker 
det är ett dåligt argument 
att de inte hittar personal.

– Vi har en uppsjö av 
hyrpersonal i landstinget. 
Att då inte kunna ta in 
 hyrpersonalen för att 
täcka de dagarna är ett 
konstigt argument, säger 
Chatrine Pålsson Ahlgren.

– Man måste se till att de 
vitalaste delarna för ett 
akutsjukhus finns kvar.
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●● Stängningen av intensivvårdsavdelningen, IVA, väcker reaktioner. 
– Man måste se till att de vitalaste delarna för ett akutsjukhus finns 
kvar, säger Chatrine Pålsson Ahlgren (KD).

Pålsson Ahlgren kritisk 
till stängning: ”Ofattbart”

Intensivvårdsavdelningen på Oskarshamns sjukhus kommer 
att ha stängt i tio dagar under slutet av juli. Foto: Per Hammenvik

När en av Lorensbergskyrkans lokaler stod ledig under sommaren fick Amanda Jonsson, Hanna Jonsson, Rebecka Chombe och Justine Faraja möjlighet att driva 
Café Tionto där. Sommarkaféet håller öppet tisdag till torsdag mellan klockan 15 och 19. Foto: anton LernståL

Sommarkafé öppnar dörrarna till arbete och språk 
Ett sommarkafé där inte 
bara våfflor, kakor och 
rabarberpaj bakas, 
 serveras och avnjuts. Café 
Tionto är även inkörsport 
till arbets marknad och 
 språk inlärning. 

kaLmar. Det var efter att 
Amanda Jonsson och hen
nes syster Hanna Jonsson 
inte hade fått sommarjobb 
som de beslutade sig för 
att ta saken i egna händer 
och starta ett sommarkafé 
i en av Lorensbergs
kyrkans lokaler.

– Vi tyckte att det  kändes 
som en rolig grej. Sen ville 
Rebecka och Justine gärna 
också vara med och lära 
sig och det tyckte vi lät kul, 
säger Amanda Jonsson.

Sagt och gjort. Från och 

med den 27 juni fram till 
den 29 juli driver kvar
tetten UFföretaget Café 
Tionto ihop. Med det är 
inte enbart bakning och 
försäljning som är syftet 
med verksamheten. För 

Rebecka Chombe och 
 Justine Faraja, som flydde 
till Sverige från Uganda 
respektive Tanzania för 
ungefär ett år sedan, är 
kommande fyra veckor  
en möjlighet till språk
inlärning.

– Vi vill lära oss svenska 
och bli bättre på det, säger 
Rebecka Chombe.

det må vara första  gången 
som de fyra vänn erna dri
ver ett café men det inne
bär inte att de har tagit 
några genvägar. På Café 

Tionto lyser halv fabrikatet 
med sin från varo och ut
budet är stort.   

Rulltårta, cocostosca, 
schackrutor, kolakakor 
och chokladbröd är bara 
en bråkdel av de hem
bakade delikatesser som 
fyller kafédisken.  

– Jag tycker att det är 
 jätteroligt att baka och ta 
eget ansvar, men det bästa 
är att känna att man gör 
något för andra männ
iskor, säger Hanna Jons
son. 

sandra kiLLgren

”Vi vill lära oss 
svenska och bli  
bättre på det.” 

rebecka chOmbe 
Kafémedarbetare 

”Det är ofattbart och 
uppseendeväckande. 
Avdelningen ska vara 
öppen 365 dagar om 
året.” 

chatrine PåLssOn 
 ahLgren 
Landstingsledamot (KD)

Risk finns 
för kraftigt 
regn och 
åska i länet
Det är risk för mycket 
besvärligt väder  
i Kalmar län. Lokalt kan 
det komma uppemot 
70–90  millimeter regn 
under torsdagen. Även 
åska väntas.

kaLmar Län. På ons 
dagen utfärdade SMHI 
en klass 2varning för 
stora regnmängder för 
Kalmar län. Sent på 
kvällen ändrades var
ningen till risk för 
mycket besvärligt 
 väder. Risk används vid 
större osäkerheter i vä
derutvecklingen. Osä
kerheten kan ligga i 
 fenomenets styrka eller 
geografiska omfatt
ning.

– Det kommer att 
 regna på torsdag, det 
ska man räkna med. 
Allmänt skulle jag säga 
att det blir mer 20–30 
millimeter medan de 
extrema regnmängder
na bara kommer att 
vara lokala. Då kan det 
komma uppemot 70–
90 millimeter, säger 
Anna Hjelmstedt, me
teorolog på SMHI, och 
berättar att det är 
 osäkert var de kraftiga 
skurarna hamnar.

När det kommer stora 
regnmängder på kort 
tid är det stor risk för 
översvämningar i käl
lare, dagvattensystem 
och mindre vattendrag, 
samt problem med 
översvämmade vägar.

– Det är även åska 
med i det här så det kan 
också medföra en risk, 
säger Anna Hjelmstedt 
och syftar till ström
försörjning.

smhi har även utfärdat 
risk för höga flöden  
i mindre vattendrag. 
Den gäller i första hand 
norra länsdelen, där 
 nivåerna väntas bli som 
högst under fredags
dygnet.

Utöver riskerna har 
SMHI utfärdat en klass 
1varning för kuling
vindar över Östersjön.

Per JakObssOn

antOn LernståL

Bridge. Kalmarsunds BK 
spelade den 19 juni en 
partävling med 16 par. 
Medel: 126. 1)  Jonny 
Berntsson/Evert Bengts-
son 172 poäng, 2) Kerstin 
Knutsson/Eva Löwdahl 
163, 3) Lars Ingholt/ 
Per-Olof Karlsson 148,  
4) Marianne Olsson/
Anders Henemo 141,  
5) Maritza Berntsson/Karl-
Axel Petersson 138 poäng.
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