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Vi Ökar  
fÖr femte  
året i rad!

+200 fler prenumeranter 2016!

Extrema köer till tandvården 
Köerna till tandvården är fortsatt väldigt 
långa.

Just nu står över 2 000 patienter i kön till 
folktandvården i länet.

I Karlshamn och Lyckeby kallas för när
varande inga nya patienter till undersök

ning. Och i Ronneby kan nya patienter få 
vänta i tre år innan de får komma på en 
undersökning.

– Antalet patienter på kö är i stort 
sett samma som för ett år sedan, säger 
Håkan Bergevi som är förvaltningschef 

för  tandvården i länet inom Landstinget 
 Blekinge.

Nu arbetas det frenetiskt med att få ned 
väntetiderna och Bergevi lovar att situa
tionen inom tandvården ska bli bättre nästa 
år.                                  SIDAN 3

Höjda löner till specialistläkare
10 000 kronor extra i månaden till specialistläkare som vill 
ta anställning inom primärvården i länet är vad som ska 
er bjudas för att få ned kostnaderna för hyrläkare.

SIDAN 4

Stort trädgårdsmöte planeras i Hoby
SIDAN 7

Internationellt på Björkholmen

Företag med 
extra poäng

de sociala företagen blir fler 
och fler. dels driver de vanlig 
affärsmässig verksamhet 
men de ger också personer 
som står utanför arbets-
marknaden en ny chans. Vi 
besökte Nya Bokbinderiet i 
Blekinge.                         SIDAN 6

Skrotgubbar som går hem
SIDAN 9

Tätt mellan 
smedjorna

inte mindre än 20 smedjor 
fanns det på Sturkö i början 
av förra seklet. Jan-anders 
månsson som själv är av 
smedsläkt har forskat i deras 
och släktens historia.

SIDORNA 12–13
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Lage har varit handlare i snart 60 år
det är inga överord att utnämna Lage karlsson, 85, till röde-
bys meste handlare. i 54 år har han arbetat i icaaffären i cen-
trum som han byggt upp från grunden och dessförinnan 
var han verksam i eringsboda.
Nu har sonen och sonhustrun tagit över rörelsen, men Lage 

är fortfarande i gång, sköter kontoret och hoppar in som 
vikarie när det behövs.
– Jag har alltid tyckt om det här jobbet, säger han.

SIDAN 10

Opererade bort brösten – fick 
cancer ändå: ”Livet går vidare”

anna törngren i rödeby drabbades av cancer i ena bröstet. 
det togs bort. eftersom hon bär på en gen där risken för 
bröstcancer är hög valde hon några år senare att ta bort 
även det andra. Bägge ersattes med silikonbröst. en kort tid 
senare visade det sig att hon hade cancer ändå. 
– Nu går livet vidare. Jag är en fighter och en positiv män-
niska. Visst kommer tankar på att jag kan bli sjuk igen, men 
de går över fort. Jag lever här och nu.

SIDAN 5

en hel del karlskronanostalgi – men också internationell 
utblick. Grafiske designern Ulf Nejbo har hittat hem till Björk-
holmen efter många år i Hongkong. SIDAN 11


