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Region Blekinge störst  
energislösare av alla län
Sjukhuset dyrt i drift – krafttag tas för att minska kostnaderna. Blekinge sidorna 4–5

Innehåll: Ledare 2 • Blekinge 3–7, 16–18, 20 • Karlskrona 8 • Ronneby 9 • Karlshamn 10–11 • Olofström 12 • Sölvesborg 13 • Sverige & Världen 14–15 • Nära dig 19
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HK Aranäs var lite för starkt när kvalet till handbollsligan drog igång 
i går kväll. Gästerna åkte hem till Kungsbacka med 1–0 i matchserien, 
bäst av fem, efter 29–25 i Brinova Arena. Sporten sidan 21 del 2

Tuff kvalstart för 
HIF Karlskrona

SOS Alarm  
väckte familj  
– tre gånger  
samma natt

Miljardären  
om corona,  
nya stugan – och 
Hammarby IF

Pandemin. 
Utökad  
bemanning  
i äldreomsorgen

”Finns inget system där det 
flaggas för att vi redan lar-
mats om den här adressen 
tidigare”, säger Sarah  
Hummerdal, på SOS Alarm.
RONNEBY SIDAN 9

Torsten Jansson lämnade 
herrgården i Kosta när 
längtan efter havet blev 
för stor. Nu sköter han 
sina affärer från Sturkö.
BLEKINGE SIDORNA 16–18

Personalkostnaderna  
inom Karlskronas äldre-
omsorg blev 7,4 miljoner 
kronor högre i februari än 
samma period förra året. 
BLEKINGE SIDAN 6

Jag har aldrig  
varit med om att 
de vill ta upp det  
i tingsrätten.

” Niclas Sturesson,  
konsumentvägledare,  
om företag som ägnar sig 
åt bedrägerier i samband 
med bilvärderingar.
BLEKINGE SIDAN 5

Sport. Kvalserien till hockey- 
allsvenskan kan helt och hållet  
avgöras – i Ronneby.  Mörrum är  
ett av lagen som har chansen att  
nå dit. Sidan 22 del 2

Kultur & Nöje. ”Många förknippar 
hedersnormer med religion, men  
det stämmer inte”, säger Elaf Ali, 34, 
som bokdebuterar med ”Vem har 
sagt något om kärlek?”.

Sidan 31 del 2

De ska driva hotellet i Wachtmeistergallerian efter
renoveringen 



8  Karlskrona Torsdag 25 mars 2021
Redaktion: 0455–77 233 / nyhetschefen@blt.se

Annons & Prenumeration: 0455–77 000
Om du inte fått din tidning: 0455–77 000

BLT

De ska driva hotellet  
i Wachtmeistergallerian 
efter renoveringen

KARLSKRONA

Efter att First hotel lämna-
de hotellet i Wachtmeister 
galleria har hotellets  
framtid vara osäkert.  
Under början av 2021 har 
lokalerna fått en ordentlig 
renovering i väntan på en 
ny aktör som kan driva  
vidare verksamheten.

Under onsdagen berättar 
ägarna Heimstaden att det 
blir de själva som ska driva 
hotellet. 

– Jag och mina kollegor 
brinner för att hålla Karls-
krona levande, inte minst i 
tider som dessa. Därför 
känns det både väldigt vik-
tigt och roligt för oss att 
Heimstaden har möjlighet 
att satsa stort på hotellet 
och snart åter kunna väl-
komna gäster att bo mitt i 
vår vackra stad, säger Ulf 
Åberg, regionchef syd på 
Heimstaden, i ett press-
meddelande.

Hotelets dörrar planeras 
att öppnas i början av som-
maren. Som hotellchef har 
Mikael Wennerström rekry-
terats, med 40 års erfaren-
het från hotellbranschen. 

– Det är just det här jag 
älskar; att få starta upp, ut-

veckla och ta tillvara på po-
tentialen. Bland annat 
kommer det snart att an-
ställas ungefär 15 personer, 
säger Mikael Wennerström.

Hotellets samtliga bad-
rum renoveras för tillfället. 
Samtidigt installeras en nya 
hiss och hotellets 88 rum 
ska växa till 94 stycken. 

Jesper Vighagen
jesper.vighagen@blt.se

Förskoleolympier 
kämpar om segern  
i Spandelstorp

De tävlande olympierna hejades friskt på utav elever från Spandelstorpskolan. 

Johannes Mårtensson har planerat 
hela olympiaden och barnen hade 
tillverkat nationsflaggor.

De ”olympiska” ringarna hade fint 
placerats ut på grusplanen. 

SPANDELSTORP

Under onsdagsefter-
middagen möttes nära 
ett femtiotal sex- och 
sjuåringar i ett gymna-
siearbete kallat ”De 
olympiska spelen”.
Kreatören bakom  
arrangemanget är  
Johannes Mårtensson 
som går sista året på 
lärlingsprogrammet 
med inriktning barn-
och fritid.

– Jag är spänd och nervös 
inför men det känns skönt 
att se hur allting blir, berät-
tar Johannes Mårtensson 
som arbetat med projektet 
under hela årskurs tre. 

Entusiasmen bland de täv-
lande barnen hördes bland 
annat som en uppsluppen 
gladlynt kakafoni. En skön 
stämning som höll i sig ett 
bra tag efter att olympiad 
paraden nått spelplatsen 

och tävlingen startat.
Johannes Mårtensson 

har praktiserat på Riddar-
borgens fritidshem i ett år 
och innan dess var han på 
en förskola med en utom-
husavdelning, så att arrang-
era olympiska spel låg nära 
till hands.

– Jag vill göra något som 
sammanfattar mina tre år 
av studier. På en olympiad 
utomhus får barnen både 
tävla och ha kul, säger Jo-
hannes Mårtensson.

Grenarna som barnen 
tävlar i är tre till antalet.

– Jag frågade barnen vad 
de tycker är kul och så valde 
jag ut de grenar som flest 
önskat. Det blev fotboll, 60 
meter och längdhopp.

Barnen är indelade i sex 
olika grupper och gymna-
sisten har en tanke bakom 
lagindelningen.

– Lagen är döpta till de 
nordiska länderna, grup-
perna är åldersblandade. 
Barnen är mellan sju och 

åtta i varje lag. Jag har för-
sökt att sätta ihop grupper-
na så att de är så blandade 
som möjligt. Så att barnen 
kan forma nya vänskaps-
band, förklarar Johannes 
Mårtensson.

En handfull pedagoger hjälp-
te till att lotsa barnen ige-
nom olympiaden. Under 
tävlingen ska Johannes 
Mårtensson även observe-
ra hur barnen beter sig då 
de vinner och förlorar. Iakt-
tagelser som gymnasisten 
kommer att redogöra för i 
sin slutrapport över sitt slu-
tarbetet.

Sandra Fonnisson
Text

sandra.fonnisson@blt.se

John Fellbo
Text och foto

john.fellbo@blt.se

Jag vill göra  
något som  
kombinerar och 
summerar mina 
tre år av studier. 
På en olympiad 
utomhus får  
barnen både  
tävla och ha kul.

”Johannes Mårtensson 
berättar om sitt  
slutarbete på lärlings-
programmet med inrikt-
ning barn-och fritid.

Mikael Wennerström är  
ny hotellcheff på hotellet  
i Wachtmeistergallerian.
FOTO: HEIMSTADEN

Fler av olympierna som kämpade 
friskt. 
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