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Rannebo 
blir kvar
Gnosjö I den över-
syn som gjorts skul-
le det särskilda riks-
intresse som pekar 
ut Ranneboområdet 
som extra intressant 
för vindkraft försvin-
na. Men nu verkar det 
som att det inte bli så 
eftersom det pågår 
projektering i områ-
det.

Gnosjö kommun har tidi-
gare haft två områden som 
har pekats ut som särskilt 
intressanta för vindkrafts-
etableringar. Dessa har be-
tecknats som riksintres-
sen för vindbruk. 

När områdena pekades 
ut tog man dock bara hän-
syn till vindförhållandena 
utan att väga in betydande 
naturvärden och närhet 
till bebyggelse. I den över-
syn som Energimyndig-
heten arbetar med levde 
Gnosjös riksintressen från 
början inte upp till kriteri-
erna. 

Men nu verkar det som 
att ett av dessa ändå kom-
mer att komma med på 
listan. Det rör sig om det 
så kallade Ranneboom-
rådet utanför Åsenhöga, 
som har kommit med på 
grund av att ett företag vill 
bygga vindkraft i området. 
Etableringen är intressant 
eftersom två riksintressen 
står i konflikt mot varan-
dra. 

Som VN tidigare har 
beskrivit pekas delar av 
Ranneboområdet också ut 
som ett riksintresse för det 
rörliga friluftslivet.

Fredrik Stork
0370-34 50 22

fredrik.stork@varnamonyheter.se

De vill ha fiberbredband
Hoppas på intresse bland hushållen i Marieholm
MarieholM Ett 
gäng Marieholmsbor 
undersöker möjlighe-
ten att gräva ner fiber 
för att förbättra inter-
netuppkopplingen i 
området. För att det 
ska bli möjligt krävs 
det emellertid att till-
räckligt många anslu-
ter sig. 

Frågan om att gräva ner 
fiber i Marieholm med 
omnejd kom på tal under 
Samhällsföreningens års-
möte. Där beslutade man 
att undersöka möjlighe-
ten att gräva ner fiber och 
en förfrågan skickades ut 
till de runt hundra hus-
hållen i det berörda om-
rådet. Möjligheten finns 
att söka bredbandsstöd 
för att kunna bygga bred-

band på landsbygden, där 
marknaden inte kommer 
att bygga. Men för att det 
ska bli möjligt krävs det 
att tillräckligt många an-
sluter sig. 

– ADSL fungerar långt 
ifrån bra och internet på 
trådlöst är inget alternativ 
för det är dålig täckning 
här. Jag får gå upp en bit 
i trappen för att det ska 
fungera att prata i telefon, 
säger Karl Gunnar Sand-
ström. 

Han är en av dem som 
engagerat sig i frågan och 
som står bakom brevet 
som skickades ut förra 
veckan.

– Ska vi få fiber så får vi 
göra det själva genom att 
bilda en ekonomisk fören-
ing. Vi kan söka bidrag hos 
länsstyrelsen för en stor 
del av kostanden, men en 
del får vi som ansluter oss 

stå för själva, fortsätter 
han. 

Om fiber blir aktuellt så 
kommer det att grävas i 
Marieholm och cirka två 
kilometer ut mot bland 
annat Skärvhult och Mo.

– Du får inte folk att bo 
här om det inte finns bra 
internet. Har man haft bra 
nät så kan man inte tänka 
sig att flytta ett ställe där 
det inte finns. Dessutom 
är det viktigt för framtida 
tjänster. Allt går via in-
ternet, säger Karl Gunnar 
Sandström. 

Fiber kan även vara eko-
nomiskt fördelaktigt trots 
en investeringskostnad. 

– I dag har vi bara en ope-
ratör som vi kan välja, om 
vi ansluter oss till stadsnä-
tet får vi fem operatörer. 
Priserna blir lägre när det 
är fler som konkurerar, sä-
ger Johan Blomberg. 

De som hittills svarat 
på utskicket har visat in-
tresse. 

– Ju fler vi blir desto bil-
ligare blir det. Vi har upp-
skattat att hela projektet 
går på runt två miljoner 
kronor. Då är det en halv 
miljon som vi som anslu-

ter oss ska dela på. Är vi 50 
hushåll så blir det runt tio 
tusen kronor per hushåll, 
säger Karl Gunnar Sand-
ström. 

Emilia Lindholm
0370-345021

emilia.lindholm@varnamonyheter.se

Fredrik Zetterlund, Johan Blomberg, Karls Gunnar Sand-
ström och Benny Gustafsson hoppas på att komma i gång 
med arbetet och kunna bilda en förening innan årsskiftet. 
 Foto: Emilia lindholm

SPF månads-
möte
Gnosjö SPF månadsmöte 
i oktober besöktes av 
PRO kören från Gnosjö 
som medverkade med ett 
flertal sånger. Göran Hol-
lander från Jönköping var 
också på plats och visade 
en serie naturbilder under 
rubriken ”Höst i naturen”.

Stöld på skola
Gnosjö Bäckaskolan i 
Gnosjö har utsatts för 
stöld. På onsdagens efter-
middag har någon stulit 
mobiltelefon och dator 
inne på skolan.

Barnen firade sin egen dag stort
nissafors Bar-
nens dag firades med 
lek och fika i helgen 
och populärt var det 
då många barnfamil-
jer kom.

– Det är roligt att 
vara här, säger Stina 
Malberg som var på 
plats. 

Under lördagen arranger-
ade samhällsföreningen 
i Nissafors Barnens dag- 
firande. Många barnfamil-
jer samlades och det bjöds 
på fika, lek och tipsprome-
nad.

– Det är ett tillfälle att 
träffas för både barn och 
vuxna härifrån, som kan 
ses och mingla, säger sam-
hällsföreningens ordfö-
rande Lasse Mehtola. 

Firandet av Barnens dag 
är ett återkommande eve-
nemang i Nissafors och i år 
var det minst lika populärt 
som tidigare. 

– Vi har målat naglarna 
och gått tipspromenaden 
och fikat lite, säger Klara 
Hansson som var på plats 
tillsammans med kompi-
sen Stina Malmberg. 

Emma Backmark stod 
för nagelmålningen som 
var efterfrågad av både 
flickor och pojkar. Barnen 
fick välja vilket mönster 
de ville ha och så målades 
naglarna i form av pum-
por, glada gubbar eller 
blommor. 

– Det är många här som 
vill få sina naglar målade, 
berättar Emma. 

Emilia Lindholm
0370-345021

emilia.lindholm@varnamonyheter.se

Amy Eliasson och Alma Larsson fick naglarna målade av Emma Backmark. Och snyggt blev det, tyckte tjejerna.   
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Efter tipspromenad, nagelmålning och dart var det dags 
för fika för Klara Hansson och Stina Malmberg.

Hugo Mehtola, Brian Evall och Siri Mehtola fastnade för 
pingisspelet.

Nyhet! 
Annonsera om 
din loppis HÄR!
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