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Experten: Så skiljer du  
corona från pollenallergi
Nu är pollensäsongen här igen, samtidigt som pandemin fortfarande inte är över.  
Malgorzata Zietara, allergolog vid Blekingesjukhuset, förklarar hur du känner  
skillnad på allergi och covid-19. Blekinge sidan 4
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Klass- och grupprum tar form i ny byggnad. Vilboksskolan renoveras för  
21 miljoner kronor. Eleverna Malak, Tindra, Eni, Sitarah och Abdulrahman 
är eniga: ”Nu får vi den nyaste skolan, roligt”. Olofström sidorna 12–13

Vilboksskolan 
växer med 300
kvadratmeter

Polisen sätter  
fokus på 
EPA-traktorer  
och mopeder

Vägilska efter 
fortkörningar  
– kräver digitala  
hastighetsskyltar

Klagomålen på EPA-trak-
torer, A-traktorer och  
mopeder har blivit fler.  
Nu har polisen lovat att  
ta tag i problemen.
KARLSHAMN SIDAN 11

Under flera år har boende 
i Lörby klagat över höga 
hastigheter genom byn. 
Nu kräver Centern en  
digital lösning.
SÖLVESBORG SIDAN 14

Slutspelsbubbla kan  
avgöras i Blekinge
Hockeylag från olika delar av Sverige kan i april samlas  
i Blekinge för att delta i ett slutspel. Ligaorganisationen 
Hockeyettan planerar att upprätta en slutspelsbubbla  
i länet, för att minska risken för smittspridning. 
BLEKINGE SIDAN 5

Mera. Länets största gratistidning bjuder på mera läsning Bilaga

Karlskrona. Heimstaden tar över hotelldrift – 15 nya jobb skapas Sidan 6 

Ronneby. Uppskattat påskpynt dras in av ekonomiska skäl Sidan 8

Sporten: HIF 
Karlskrona föll  
i första kvalmötet 
mot Aranäs

HIF Karlskrona var nära 
flera gånger, men kom 
aldrig tillräckligt nära  
i 25–29-förlusten mot  
HK Aranäs.
BLEKINGESPORT SIDAN B1

15 nya jobb - Wennström blir hotellchef i ny satsning 
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Rosenholm. Försvaret lånar 
ut mark till rallytävling
KARLSKRONA

I mitten av oktober i år pla-
nerar Karlskrona Automo-
bilklubb en rallytävling på 
Rosenholm i Karlskrona. 
Eftersom Försvarsmakten 
använder marken till för-
svarsändamål behövs till-
stånd för att få använda 
marken. 

Nu har Fortifikationsver-
ket och Försvarsmakten 
kommit med sitt svar. Man 
ger tillstånd till tävling, 
men under förutsättningen 
att den istället hålls den 18 
september. Man listar även 
förhållningsregler som ar-
rangörerna måste förhålla 
sig till, bland annat måste 

Folkhälsomyndighetens 
coronarestriktioner följas.

Karlskrona Automobil-
klubb har funnits sedan 

1926 och bedriver motor-
sport inom grenarna rally, 
folkrace, rallycross och go-
kart.

Arkivbild. FOTO: MARCUS PALMGREN

Kvinna lurades 
att godkänna lån 
över telefon

HOLMSJÖ

En kvinna i 50-årsåldern i 
Holmsjötrakten klickade 
på en annons om att tjäna 
pengar på bitcoin. Strax 
därefter blev hon uppringd 
av en man som pratade eng-
elska. Han lyckades överta-
la kvinnan att godkänna ett 
lån på 40 000 kronor för att 
de skulle göra en bra inves-
tering åt henne, trodde hon.

När hon några dagar senare 
loggade in på sin bank såg 
hon att det hade gjorts yt-
terligare en löneansökan 
på 150 000 kronor i hen-
nes namn. Kvinnan har nu 
spärrat sina konton och po-
lisanmält händelsen som 
bedrägeri genom social 
manipulation. Av polisan-
mälan framgår det inte om 
löneansökan på 150 000 
kronor gick igenom.

Samtalet kom från utlan-
det och är därför svårt att 
spåra. Det finns ingen miss-
tänkt i nuläget.
Sarah Rätzer
sarah.ratzer@sydostran.se
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15 nya jobb – Wennström  
blir hotellchef i ny satsning
KARLSKRONA

Fastighetsägaren 
Heimstaden tänker 
driva Ja Hotel i egen 
regi - nu har man re-
kryterat en ny hotell-
chef i Mikael Wenner-
ström med 40 års erfa-
renhet från branschen.

Sydöstran har tidigare be-
rättat om turerna när Ja Ho-
tell i Wachtmeister-galleri-
an, som drevs av kedjan 
First Hotels, tvingades 
stänga, och många blev av 
med jobbet, på grund av 

pandemin. Vi har även rap-
porterat om den totalreno-
vering som hotellet i Karls-
krona just nu genomgår - 
och att man tidigare letat 
efter en ny hotellaktör som 
kan driva verksamheten vi-
dare vid öppningen i början 
av sommaren.

Nu har Heimstaden som äger 
huset bestämt sig för att dri-
va hotellet själva istället.

Till sin hjälp tar man Mi-
kael Wennerström, som 
med sina 40 år i branschen 
nu tar över rodret som ho-
ellchef.

– 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 
i ett pressmeddelande.

Ulf Åberg, regionchef syd 

på Heimstaden, är nöjd 
med beslutet som nu är ta-
get:

– 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,

Just nu pågår en upp-
fräschning av hotellet, 88 
rum ska bli 94 - och man 
kommer även flytta recep-

tion, bar samt ytor för mat 
och dryck till tidigare bu-
tikslokaler under hotellet, 
meddelar man.

– Till bar och restaurang väl-
komnas förstås både hotell-
gäster och Karlskronabor, 
och vi ser fram emot att bju-
da in till en härlig hotellat-
mosfär. Hela satsningen 
blir ett riktigt lyft för ho-
tellet och för stadskärnan, 
säger Ulf Åberg.

Thomas Törnqvist
Text

Mikael Wennerström blir ny hotellchef för Ja Hotel i Wachtmeister som nu totalrenoveras av fastighetsägare Heimsta-
den som tänker driva det i egen regi. FOTO:  PRESSBILD

Ja Hotell. 
FOTO: MATTIAS MATTISSON

Elever i slagsmål - kvinna 
döms för misshandel
KARLSKRONA

Två elever rök ihop i ett 
grupprum - nu döms en av 
kvinnorna för misshandel.

Händelsen inträffade i mit-
ten av mars förra året när 
två elever råkade i luven på 
varandra. 

Enligt utredningen, där även 
en närvarande  studiekam-
rat ger sin bild av inciden-
ten, ska den slagna kvinnan 
ha drämt ett kollegieblock i 
bordet framför den nu döm-
da 30-åriga kvinnan.

Vilket fick till följd att 
30-åringen slog den andre 
i ansiktet med öppen hand. 
30-åringen nekar till att 
hon gjort detta, utan mer 
”viftat till” för att skydda 

sig själv - något som vittnet 
till händelsen menar inte 
stämmer. Denne uppger att 
det ska ha hört en kraftig 
smäll och efteråt ska smär-
ta och rodnat ha uppstått 
på den slagna kvinnan.

Rätten går på offret och vitt-
nets utsagor och dömer den 
30-åriga kvinnan för ringa 
misshandel - till dagsbö-
ter på sammanlagt 2000 
kronor. Tingsrätten avslår 
dock skadeståndskravet på 
9 000 kronor för kränkning 
då man menar att det rör sig 
om ringa misshandel.

Thomas Törnqvist
thomas.tornqvist@sydostran.se

Åtal: Misstänks 
för drograttfylla  
– riskerar böter 
på 19 000

KARLSKRONA

En 46-årig man åtalas miss-
tänkt för rattfylleri och 
ringa narkotikabrott. Åkla-
garens påföljdsförslag är att 
mannen ska betala 50 dags-
böter, totalt 19 000 kronor.

Det var i höstas som han 
ska ha kört bil i de norra 
kommundelarna i Karlskro-
na med narkotika i krop-
pen. Mannen förnekar 
brott.
Matilda Ohlsson

”Det är just det 
här jag älskar;  
att få starta upp, 
utveckla och ta 
tillvara på poten-
tialen. Bland an-
nat kommer det 
snart att anstäl-
las ungefär 15 
personer.”

”Mikael Wennerström,  
ny hotellchef  
på Ja Hotel

Månadsbetala 
Sydöstran
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