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Klockflytt rör upp
känslor på nytt
Den för många välkända
klockan som var uppsatt
ovanför Handelsbankens
tidigare lokaler på Ronne
bygatan fortsätter att vara
en snackis i Karlskrona.
Inte minst på sociala
medier där den härom
dagen hamnade i topp på
en lista över vad Karls
kronaborna saknar mest
i staden.

Nioåriga Ebba Sigvant från Olofström och åttaåriga Elsa Franzén från Malmö fann varandra under matematikevenemanget
Möjligheternas värld.
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Matematikdag för
talangfulla elever
● ●För att uppmuntra särskilt begåvade matematikelever i skolan

krävs ökad vägledning och gemensam problemlösning.
● ●Det lyftes under gårdagens matematikevenemang på BTH.
KarlsKrona. I matsalen
på Blekinge tekniska hög
skola är det full rörelse.
Eleverna har just avslutat
en fikapaus och ska snart
fortsätta med dagens
matematikaktiviteter.
Närmare 250 deltagare
från olika delar av Sverige
har kommit till BTH för
att närvara i evenemanget
Möjligheternas värld.
Lärarna Eva Pettersson
och Linda Mattsson är två
av drivkrafterna i projek
tet.
– Det är kul att se så
många exalterade ung
domar. De är vana att kla
ra uppgifter direkt men

här möts de av lite mot
stånd, säger Eva Petters
son.

Evenemanget riktar sig

till elever med särskild
begåvning för matematik.
Sammanlagt har 120 elev
er mellan 6 och 19 år
anmält sig till dagen och
BTHlärarna är överraska
de av det stora intresset.
– Vi hade inte förväntat
oss så här många. Vi har
fått säga nej till flera, säger
Linda Mattsson.
Utöver problemlösning
för eleverna innehöll
matematikdagen också
föreläsningar för lärare

och föräldrar med fokus
på hur elever med särskild
begåvning för matematik
ska utvecklas vidare i
skolan.
– Många lärare ser det
som ytterligare ett upp
drag. Vi vill visa glöden
hos dessa elever och hop
pas att lärarna ska kunna
använda sig av liknande
arbetssätt i skolorna,
berättar Linda Mattsson.

De poängterar att evene

manget inte handlar om
höga prestationer, utan
att växa på det personliga
planet. Därför arbetar
eleverna i smågrupper

för att lösa problem till
sammans.
På golvet sitter de ny
blivna kompisarna Ebba
Sigvant och Elsa Franzén
och klurar på en tredi
mensionell tankekon
struktion. De resonerar
intensivt i ett försök att
lösa uppgiften.
– Det är svårt men också
väldigt roligt, säger Elsa
Franzén.
De anser att samarbetet
har fungerat väl.
– Men just denna upp
gift är vi kanske inte helt
överens om, säger Ebba
Sigvant med ett leende.
Emil PEtErsson

Så ska nyanlända integreras snabbare
På onsdag öppnas en ny
mötesplats som ska få
nyanlända i Karlskrona att
snabbare komma in i sam
hället. Där får man på en
och samma plats träffa
handläggare från flera
olika myndigheter. Det som
tidigare tagit fyra veckor
ska vara avklarat på bara
några timmar.
KarlsKrona. På uppdrag
av regeringen har ett antal
myndigheter, däribland
Migrationsverket och Ar
betsförmedlingen, sam

lats i projektet Mötes
platser och information.
På mötesplatserna kan
nyanlända träffa samtliga
myndigheter man be
höver ha kontakt med
under ett och samma tak.

Efter att ha testat koncep

tet på fem orter i landet
utvidgar man det nu till
ytterligare 22 orter, där
ibland Karlskrona.
Varje onsdag, med start
den 11 januari, välkomnas
kommunens nyanlända
till Integrationscentrum

på Östra Köpmansgatan.
Det finns också planer
på att även nyanlända i
gränskommunerna ska
omfattas av verksam
heten.

Eva robertsson, delprojektledare i Karlskrona,

tror att man snabbt kom
mer se hur hanteringen av
ärenden blir mer effektiv.
– I stället för fyra veckor
så fixar man allt på tre till
fyra timmar. På så sätt
kommer man in i det
svenska samhället mycket

fortare, säger hon och
fortsätter:
– Effekten man vill åt är
att kunden ska få en ökad
upplevd trygghet och kon
troll över sina ärenden.
Det kan även finnas
andra fördelar, menar Eva
Robertsson.
– Det här sättet att arbe
ta gör också att de olika
myndigheterna får kun
skap om varandras arbete,
även om fokuset på kun
den såklart är det viktiga.

KarlsKrona. Klockan
togs ner när Handels
banken flyttade till nya
lokaler vid Skeppsbron,
vilket vållade protester.
Förbipasserande som
dagligen brukade kasta
en blick på den centralt
placerade pjäsen, ville ha
den kvar på Ronneby
gatan. Det märktes ny
ligen märktes i en Face
bookgrupp där Karls
kronabor gav uttryck för
sin saknad. Men förgäves,
menar Handelsbankens
kontorschef
Hedvig
Stache.
– Jag förstår att många
engagerar sig, men i en
stad som utvecklas så för
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ändras stadsbilden stän
digt, säger hon.
– Vi har andra saker att
ta hänsyn till, klockan ska
sitta i närheten av oss
eftersom den är en del av
vårt varumärke.
Men trots att banken
huserat i de nya lokalerna
på Skeppsbron sedan april
2015 har klockan fortfa
rande inte satts upp och
det är oklart när det ska bli
av. Urverket är i stället i
vad kontorschefen beskri
ver som ”säkert förvar”
där det renoveras.
– Det här är ett projekt som
tar lite tid eftersom det är
många aktörer inblandade.
Emma KvEnnbErg

Trafikljus stängs av i dag
KarlsKrona. I dag, från klockan 9.00, är trafikljusen
i korsningen vid gamla fängelset samt vid järnvägs
stationen avstängda. ”Trafikljusen behöver stängas av
under tiden som trafikljusen i korsningen Österleden/
Landbrogatan (vid polishuset) kopplas in.”, skriver
Karlskrona kommun i ett pressmeddelande.
Alla ljus väntas vara i gång senast onsdag morgon.

Högg pojke i armen med penna
KarlsKrona. En 15årig pojke åtalas nu för att ha
huggit en annan pojke i armen med en penna på en
grundskola i Karlskrona i mitten av oktober. Pojken
åtalas för misshandel och ska ha erkänt brott.

Kalendern
Dagledigträff: kl 14—16. Församlingens Sångarna. Missionskyrkan, Fågelmara.
RPG Matlagning för män grupp 1: kl 12—15. Mariedalskyrkan,
Karlskrona.
Öppet hus: kl 14—16. Patric Ogenblad och Simon Gruvström
berättar om sin resa till Auschwitz och Oscar Schindlers fabrik
i Krakow. Församlingshemmet, Hasslö.
Gympastart och fika:
kl 09.30—11.30. Basgympa. träffpunkten, Jämjö.

KVÄLLSÖPPET
ONSDAGAR, FRAM TILL 19.00
Hela museet är öppet –
fast extra länge.
På onsdag finns
ubåtsklubben
Hajen på plats.

marinmuseum.se
Emma KvEnnbErg

Klockan plockas ner.

