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Äntligen: Årets treor får 
göra klassiskt utspring
VÄSTERVIK
Äntligen blir det som vanligt när elev-
erna springer ut vid Västerviks gym-
nasium. 
Förra året låg pandemins 
restriktioner kvar över ut-
springet. Det var vakter, kra-
vallstaket och coronasäkrat. 
Klasserna fick fira var för sig 
och springa ut med en kvarts 
mellanrum. Bara tre perso-
ner av elevens närmaste fick 
komma och gratta.

I sommar är det borta. Ef-
ter två utspring med restrik-
tioner ska det bli som före 
pandemin.

– Jättekul. Roligt att kunna 
återgå till det normala igen, 
säger Jörgen Jonsson, gym-

nasie- och vuxenutbildnings-
chef i Västervik.

Fredagen 17 juni ska 
drygt 300 elever i 14 klasser 
springa ut från Västerviks-
gymnasiet. Och program-
met är detsamma som förr.

Först en inledande exa-
menshögtid i Sankt Petri 
kyrka, därefter promenad till 
gymnasiet och lunch i skol-
restaurangen.

Kvart över ett börjar klas-
serna springa ut med tio mi-
nuters mellanrum.

– Till ett stort hav av föräld-

rar, släkt och vänner. Precis 
som det var före pandemin, 
säger Jörgen Jonsson.

Även kortegen på lastbils-
flak genom stan återkom-
mer och utgår från skolans 
idrottshus.

Rektorerna har lyssnat in 
önskemålen. Elever och för-
äldrar har informerats om 
de positiva nyheterna för av-
gångsklasserna.

Eleverna vid Gamlebygym-
nasiet springer ut en vecka 
tidigare, torsdagen 9 juni. 
Även där blir det återgång 
till det vanliga utan restrik-
tioner.

– Det känns jättebra. Kul 
att de får göra lite jippo av 
deras dag, säger Liselotte Jo-
hansson.

Examensdagen börjar 

med musik och stipendier i 
kyrkan. Därefter åker elever-
na kortege genom Gamleby 
till skolan på traktorer och 
lastbilsflak.

Efter lunchen springer de 
54 eleverna ut.

Christer Andersson
Christer.Andersson@ostmedia.se

Utspringet förra året på Västerviks gymnasium. 
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51 stora husbilar intog Gamleby
GAMLEBY
De exklusiva italienska 
husbilarna kostar upp 
till 1,7 miljoner kronor. 
Laika-klubben radade upp 
dyrgriparna vid Folkpar-
ken i Gamleby.

Allra närmast till vårträffen 
hade Västerviksborna Kurt 
Janbåge och Krissana Karls-
son. De kom med husbilen 
och hunden Tilda.

– Vi tänkte först skippa 
det eftersom det var så nära. 
Men det här kändes ju ändå 
lite exotiskt, tyckte Kurt med 
ett skratt under lunchen ut-
anför husbilen.

Lite märkligt i samman-
hanget var att de för några år 
sedan, när de skulle flytta från 
Stockholm, tittade på en villa 
alldeles intill den stora parke-
ringen vid Gamlebyparken.

Den tidigare tennisträna-

ren i Westerviks tennisklubb 
jobbar numera i Kalmar och 
bor där i husbilen fem dagar 
i veckan och tillbringar hel-
gerna i villan i Västervik.

De har haft sin nuvarande 
husbil i två år och är med i 
Laika husbilsklubb, med 110 
medlemmar. 

Gemensamt för de 51 som 
kom till Gamleby är att de 
valt det italienska husbilsfa-
brikatet där prisnivån ligger 

mellan 850 000 kronor till 1,7 
miljoner, beroende på stor-
lek, årsmodell och typ. Hel-
integrerade, halvintegreade 
eller alkover.

De här husbilarna känns 
igen av märkeslogon med 
den grå vinthunden. Nam-
net Laika av att italienaren 
Giovambattista Moscardini 
som fascinerades av det för-
sta hunden (Laika) som 1957 
åkte ut i rymden. Den herre-

lösa hunden från Moskva 
skickades upp i Sputnik 2.

– Det här med märkesklub-
bar har blivit mer populärt 
på senare år. Många tyckte att 
det blev stort med en gemen-
sam husbilsklubb för alla, sa 
svenska Laika-klubbens ord-
förande Uno Persson.

Nästa Laikaträff blir på 
Åland till hösten.

Christer Andersson
Christer.Andersson@ostmedia.se

Västerviksborna Kurt Janbåge och Krissana Karlsson lunchade vid sin husbil. FOTO: CHRISTER ANDERSSON

Fängelse  
för grovt 
rattfylleri
VÄSTERVIK
Med hög alkoholhalt 
i kroppen stoppades 
mannen bakom ratten 
i en lätt lastbil i Vim-
merby. Nu döms föraren 
till fängelse av Kalmar 
tingsrätt.

Det hände 10 oktober 
2020. Då hade den åtalade 
kört sju–åtta mil på små-
ländska vägarna när poli-
sen stoppade honom. Den 
lördagseftermiddagen var 
han på väg från bostaden 
till sin son.

Utandningsluften hade 
en alkoholkoncentration 
av 1,06 milligram per liter.

I förhör har mannen 
medgivit att han druck-
it totalt tolv starköl dagen 
innan, men uppfattade att 
det inte var någon fara med 
körningen.

Det ansåg dock Kalmar 
tingsrätt som utdömde en 
månads fängelse för grovt 
rattfylleri, då mannen be-
dömdes ha utgjort en trafik-
fara som inte var ringa. Man-
nen erkände gärningen.

Christer Andersson

VÄSTERVIK
Villkorlig dom och totalt 
8 400 kronor i dagsböter 
blev domen för butiksföre-
trädaren i Västervik.

En åklagare på Eko-
brottsmyndigheten har 
utfärdat ett straff för 
bokföringsbrott till fö-
reträdaren för en butik i 
Västervik.

Bokföring har inte redo-
visats för räkenskapsåret 
2018/19. Det bedöms som 
oaktsamhet då rörelsens 
ekonomiska resultat och 
ställning inte kunnat 
bedömas.

Därför utfärdas en 
villkorlig dom och 8 400 
kronor i dagsböter.

Villkorlig  
dom för  
bokföringsbrott

VÄSTERVIK
Räddningstjänsten i Väs-
tervik ryckte tidigt på sön-
dagsmorgonen ut efter 
larm om rök på balkong.

Vid 04:30-tiden på sön-
dagsmorgonen larmades 
räddningstjänsten till ett 
flerfamiljshus på Kvarn-
gatan i centrala Västervik. 
Det visade sig vara en min-
dre brand i en askkopp på 
en balkong. Ingen person 
kom till skada i samband 
med händelsen. Polisen 
meddelade senare under 
morgonen att en anmälan 
om allmän vårdslöshet 
upprättats.   

Mindre brand 
på balkong  
orsakade  
utryckning


