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3 000 åkare på Isaberg
Många njöt av 200 000 kubikmeter snö i backarna
Hestra Isaberg lockade 3 000 besökare på
lördagen - vädret var
perfekt för skidåkning
och snön var kanonbra.
–Vi maxar idag, det
känns fantastiskt, säger Louise Söderlund,
vd för Isaberg.

Isaberg håller ställningarna som den största och
mest populära skidanläggningen i södra Sverige. Det
märktes på lördagen då
3 000 skidfantaster intog
backarna på Isaberg.
Som vd för Isaberg
Mountain Resort kunde
Louise Söderlund bara gå
omkring och le och njuta
av stämningen.
– Lördagen är vår stora
dag. Från januari och fram
till en bit in i mars har vi 3
000 besökare varje lördag.
Vår stugby med 350 bäddar
är full i helgen och 50 procent av våra besökare är
danskar från Köpenhamn
och Helsingör, säger Louise Söderlund.
– Det är inte så konstigt,
Isaberg är ju faktiskt ett
riktigt berg som erbjuder
mycket bra skidåkning för

att vara så långt söderut i
Sverige, lägger hon till.

Nära till Köpenhamn

Jeppe Blak och hans 9-årige son Frederik, och kompisen Max Kessler, 9 år, ingick i ett gäng med danskar som hade åkt till Isaberg från Gentofte utanför
Köpenhamn. De bodde på
vandrarhem i Gnosjö.
– Vi är 35 vuxna och 35
barn som har åkt bil från
Danmark, det tar bara tre
timmar hit. Det är första
gången vi är på Isaberg,
och jag tycker att det är
fint här, säger Jeppe Blak.
– Pisterna är fina, men
liftarna är inte så bra. De
stannar för ofta, tycker
Frederik Blak.

Nära och bra

Ferdinand Nkuru, 14 år, behövde inte resa så långt för
att åka snowboard på Isaberg. Han bor i Smålandsstenar och åkte till Isaberg
med ett gäng med några
kompisar.
– Det är första gången jag
är här, det är roligt att åka
snowboard, säger Ferdinad
Nkuru.
Ett gäng hade åkt från

Hälften av besökarna på Isaberg är danskar. Jeppe Blak och hans 9-årige son Frederik,
och kompisen Max Kessler, 9 år, hade åkt till Isaberg från Gentofte utanför Köpenhamn.

Göteborg: Anders Hellqvist med dottern Eline,
8 år och Rikard Falk med
dottern Vera, 7 år. Det var
deras första besök på Isaberg.
– Det är roligt att vara
här och åka skidor, jag har
åkt mycket tidigare, berättar Eline Hellqvist.
– Det är kanonsnö här,

inflikar Vera Falk entusiastiskt.
På Isaberg finns det 45
snökanoner i ett system
som täcker hela skidområdet och som ser till att det
är snö från minus tre grader.
Louise Söderlund är lyrisk
över det arbete de anställda
gör för att det ska finnas snö
på anläggningen.

– Vi har otroligt duktiga
medarbetare, de har gjort
ett enormt arbete med
snön. Det är 200 000 kubikmeter snö här, vattnet har
vi tagit från sjön intill vid
Algutstorp.
Hans Nilsson
0370-30 06 73
hans.nilsson@varnamonyheter.se

Fem olyckor på två timmar

Rydell får stipendium

jönköping På två
timmar inträffade fem
olyckor i Jönköpingstrakten på söndagen.
Räddningstjänsten
varnar för halkan i snövädret.

småland Hall Medias tidigare kulturredaktör Anders Rydell
får stipendium för sitt
arbete med att ge unga
kunskap om Förintelsen.

En singelolycka inträffade
i rondellen på väg 26/47
på Hedenstorp vid Axamo
strax efter 14. Enligt polisen blev ingen person
skadad men bilen behövde
bärgas från platsen.
Klockan 14.28 kom nästa
larm där en olycka har inträffat på väg 40 i riktning
mot Ryd. Vid en första kontakt kom uppgifter om att
det var två bilar inblandade, men det visade sig
senare vara tre bilar som
på något sätt krockat.
– Jag vet inte hur många
som drabbades men ingen
behövde åka till sjukhus,
säger David Högberg, inre
befäl vid räddningstjänsten.

Två bilar behövde bärgas
från platsen.
En liten stund senare
inträffade en till olycka på
riksväg 40 fast längre västerut i riktning mot Jönköping. Två bilar hade krockat och räddningstjänsten
fick vänta kvar på platsen
för att skydda olycksplatsen tills bärgaren kom.
Ingen person behövde
sjukvård.
Vid 14.55 kom ytterligare
ett larm. En singelolycka
inträffade E4 i höjd med
Brahehus i Gränna. En bil
hade då kört in i mitträcket i norrgående riktning.
– Där kan jag säga att
det berodde på halkan för
bilen hade snurrat i modden, säger David Högberg.
Ingen person behövde
sjukvård och bilen kunde
köras till parkeringen vid
Brahehus och bärgas därifrån.
Klockan 15.52 kom ett
till larm, den här gången i
Bankeryd, Flaskebo.

– Det är en trailerdragare
som har kört ner i diket.
Den kommer att bärgas
och ingen är skadad, säger
räddningstjänsten.
Klockan 16.32 kom ett
larm från E4. Enligt larmet
ska en bil ha kört i diket i
riktning mot Huskvarna
mellan A6 och Ekhagsrondellen.
Ännu ett larm angående
E4 inkom klockan 16.57. En
bil med två personer hade
kört av vägen och ner i diket i södergående riktning
i höjd med Gyllene Uttern
i Gränna.

”Var inte övermodig”

Det var halt under söndagen.
– Man ska alltid köra
efter rådande väglag. Det
snöar ute så det blir ju stökigt. Man ska ta det försiktigt och inte vara övermodig, säger David Högberg.
Julia Linhard
julia.linhard@jonkopingsposten.se

På minnesdagen av förintelsen, 27 januari, hölls en
ceremoni på Dramaten i
Stockholm där Micael Bindefelds Stiftelse till minne
av Förintelsen delade ut
stipendium.
I år ska stipendiet stödja de som vill sprida de
skrivna ordet för att sprida
kunskap om förintelsen.
Bakgrunden till stiftelsen är att det för varje år
blir allt svårare att hitta
vittnesmål från de som
överlevde Förintelsen och
snart finns inga vittnen
kvar i livet.
I år är det två stipendiater, Natalie Verständig
och Anders Rydell tillsammans med bokförlaget No-

Farlig
rök spreds
torsvik Allmänheten såg svart rök stiga
mot himlen strax utanför Torsviks industriområde på lördagen
och räddningstjänsten
larmades till platsen.
– Det var någon som
eldade baracker, vi
släckte ner elden för
det anser vi var olämpligt, säger Michael
Simmeborn, inre befäl
på räddningstjänsten.
Det var en kontrollerad
eldning men varken räddningstjänst eller polis
tyckte att eldandet var en
särskilt god idé.
– Det brann i fyra baracker, det är svårt att
uppskatta hur stora de var
men det var säkert 15 kvadratmeter vardera, säger
Michael Simmeborn.
– Det var ingen spridningsrisk men av miljömässiga skäl släckte vi ner
den, säger han.
– De innehöll ju miljöfarliga ämnen som gjorde att röken blev svart.Det var inte så
illa att man behövde skicka
ut varning till allmänheten
men vi har skrivit en anmälan om miljöbrott och har
spärrat av platsen och ska
göra en brottsplatsundersökning senare, säger Erik
Terneborn, polisens presstalesperson vid region Öst.
Enligt Erik Terneborn
fanns ett antal personer
på platsen som höll på
med eldningen men polisen håller på att utreda
vem som var ansvarig för
att branden startade.
Terese Karlsson

Läcka
stängde gata
jönköping Odengatan

anders rydell får stipendium. Han var tidigare
kulturchef i Hall Media
Foto: Johan LindbLom

vellix, vars båda projekt
bidrar till ökad kunskap
hos framförallt svenska
ungdomar, skriver Micael
Bindefelds Stiftelse i ett
pressmeddelande.
Årets stipendium delas
lika mellan Natalie Verständig och Anders Rydell,
vars båda bokprojekt får
200 000 kronor var för att
finansiera distribution av
böcker till skolor i hela
landet.
Ing-Marie Jonsson
036–290 69 79
ing-marie.jonsson@hallmedia.se

fick stängas av i ena
riktningen under söndagen på grund av en
vattenläcka. Kommunen
jobbade med att åtgärda
läckan från midnatt till
söndagens förmiddag.
För att hitta och laga
läckan grävdes hål i Odengatan, vid 10.45-tiden hade
kommunen lagat läcka
höll på att fylla igen hålet.
– Det var en vattenledning, en gjutjärnsledning,
som gått sönder, säger
Rolf Landin, driftansvarig
och anläggningschef på
kommunen.
Ett av Vätterhems hyreshus samt Jönköpings läns
museum drabbades när
vattnet stängdes av.Vattnet
släpptes på vid tiotiden.

