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Vad gör en
ingenjör?
Det kan man känna på
som betald praktikant i
fyra månader.
BLeKinge . Sex Blekingeföretag tar emot ungdomar som gått ut gymnasiet för fyra månaders betald praktik i ingenjörsarbete.
Tanken är att de ska
bli intresserade och
söka till en ingenjörsutbildning.

– Det handlar om ungefär 300 per termin i
hela landet. De flesta företag tar in en eller ett
par stycken, praktikanter, säger Elisabeth Welinder på Ingenjörsvetenskapsakademin.
– Kravet är att man
ska vara högst 21 och
vara behörig för att
söka till en ingenjörsutbildning – man måste
alltså ha läst natur eller
teknik på gymnasiet.
Prakikantlönen

är

13 500 kronor i månaden, och ansökningstiden går ut 16 november. Man söker på tekniksprånget.se.
De företag i Blekinge
som tar emot ingenjörspraktik i den här omgången är Orbit One i
Ronneby, EON i Karlshamn, Södra Cell i Mörrum, Sölvesborgs energi, ABB i Karlskrona och
Landstinget Blekinge.
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Försvunnen
seglare dödförklaras inte
BLeKinge. Den nionde
juli i somras försvann
mannen när han var ute
på en ensamsegling
mellan Karlskrona och
Bornholm. Den 59-årige mannen var en
mycket rutinerad seglare.
Hans båt hittades drivande i Tobisviken i
Simrishamn utan någon ombord. 59-åringen hittades aldrig.
Sonen till seglaren
har ansökt om dödförklaring av mannen.
Skatteverket säger nej.
Verket hänvisar till att
det ställs mycket höga
krav på bevisningen.
Det får inte finnas ”något rimligt tvivel om att
den försvunne har avlidit”.

Risk för miljögifter ska
utredas i Nättrabyån
Länsstyrelsen ska göra omfattande undersökningar vid
Alnaryds bruk norr om Tving.
Det finns en stor risk att föroreningar kan spridas i Nättrabyån.
Tving. – Det finns flera
skäl till varför detta objekt
är aktuellt för en förstudie.
Med tanke på vilken verksamhet som bedrivits på
platsen kan vi inte utesluta att det föreligger en allvarlig föroreningssituation, säger Stefan Andersson, hanläggare inom förorenade områden på
Länsstyrelsen i Blekinge.
Verksamheten vid Alnaryds bruk upphörde 1989
och genom åren har det
varit en spikfabrik och
porslinstillverkning.

i dag är det ingen aktivitet
på platsen som ligger fyra
kilometer norr om Tving i
Karlskrona kommun och
flera byggnader håller på
att förfalla.
Länsstyrelsen har fått
ett bidrag på 375 000 kronor av Naturvårdsverket
till en förstudie vid Alnaryds bruk.
– Studien kommer att
innerhålla undersökningar om det finns föroreningar i marken och i
grundvattnet. Vi ska kartlägga föroreningarnas art,

Här är vattendraget vid Alnaryds bruk som mynnar ut i Nättrabyån.

omfattning och spridning.
Vi vet inte i dag om det
finns föroreningar vid
platsen, säger Stefan Andersson.

Alnaryds bruk ligger intill
ett vattendrag som mynnar ut i Nättrabyån.

– Det talar för att risken
för spridning av eventuella föroreningar är stor, säger Stefan Andersson.

250 meter norr om platsen finns ett naturreservat.
– Med tanke på det är det
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viktigt att vi få fram fakta
kring föroreningarna.
Om det skulle visa sig att
det finns föroreningar i
området måste det finna
en ansvarig att rikta krav
mot.
– Vi har inte kunnat
identifiera någon ansvarig

till platsen, säger Stefan
Andersson.
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Vintage på porslinsmässan
Vintage, gammaldags och av fin kvalité, är inte
bara en het trend. stilen är också inspiration för
årets Porslinsmässa i Karlskrona.
KARLSKROnA. Fredagen
och lördagen den 11-12
november slår Porslinsmuseet i Karlskrona upp
portarna för den årliga
porslinsmässan där både
gammalt och nytt hantverk visas upp.
Det handlar om vintage
som är samlingsnamnet
på sådant som är från en
annan era eller tillverkat i
en gammal stil. Allra helst
ska det vara gammalt på
riktigt. God kvalitet är också ett krav för att det ska
vara äkta vintage.
Besökarna befinner sig i
en miljö som ligger långt
bort från det minimalistiska vita och grå som präglat
modern inredning det senaste decenniet. Istället
bjuds på nostalgi, hant-

verk och föremål med en
historia.
På plats är bland annat
Sveriges enda kvinnliga
kopparslagare, Michaela
Ivarsdotter, Karlskrona,
som talar om sitt arbete
och även visar upp exempel på sina alster.
Hennes yrke bygger på
en lång hantverkstradition. Michaela Ivarsdotter
är kopparslagare i fjärde
generationen och kan berätta om kopparslagsyrkets historia och utveckling från tidigt 1800-tal
fram till idag.

Förr tillverkades många
bruksföremål i koppar,
men numera jobbar en
kopparslagare mycket
med formgivning av in-

redningsdetaljer. Koppar
som material har fått en
renässans.
Gemensamt för de föremål, kläder, smycken och
accessoarer som ställs ut i
samband med mässan är
att de kan vara såväl gamla
som nygjorda men att de
är tillverkade i en äldre
stil.
Som vanligt visas det
upp massor med porslin
från den gamla porslinsfabriken i Karlskrona och
det finns också möjlighet
att köpa porslin, glas, bestick, keramik, äkta mattor med mera.
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Sveriges enda kvinnliga kopparslagare, Michaela Ivarsdotter,
Karlskrona, som talar om sitt arbete och även visar upp exempel på sina alster.
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FAKTA

Betydelsen av vintage
Betyder traditionellt ”gammal fin årgång” och syftade från
början på vin. Numera används begreppet oftast på äldre
kläder, inredning med mera som är av god kvalitet. En del
menar att kläder måste vara minst 25 år gamla för att kalllas vintage, andra vill att sakerna ska vara betydligt äldre än
så (gärna från sent 1800-tal fram till 1960-talet). Modernare föremål och stilar går ofta under begreppet retro.

