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TRANÅS KOMMUN

MÅNDAGEN DEN 2 JANUARI 2006
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Tranås

ADELÖV

0140-674 50 fax 156 27

TRANÅS
GRIPENBERG
LINDERÅS

Missionsgatan 2 Box 267 573 23 Tranås
e-post: tranasred@smt.se

Inga nya tips eller spår
TRANÅS
Polisen kunde under nyårshelgen inte berätta om några nya
spår eller tips angående den försvunne 22-åringen i Tranås. Sedan tolfte december har mannen inte synts till eller hörts av.
– Det enda jag vet är mopeden som hittats och att man sökt
med hundar utan resultat, säger vakthavande befäl Bo Kellerth.
– Men vad det lutar åt i undersökningen eller hur långt man
kommit kan jag inte säga. Det har ånyo varit allmän spaning
som har gällt under helgen.

Inbrott i bil och förråd
TRANÅS
Ur ett källarförråd på Götgatan har det försvunnit en del saker.
Bland annat saknas en video och ett par bilhögtalare.
Värdet av de stulna föremålen uppskattas till omkring 3 000
kronor. När inbrottet har skett är oklart, kanske redan någon
gång i november månad. Samma anmälare uppger dessutom att
det ur dennes olåsta personbil försvunnit solglasögon och en
ficklampa.

Cykelstöld
TRANÅS
En orange och gråfärgad mountainbike av märket Merida, värd
cirka 4 000 kronor, har någon gång under den gångna veckan
stulits från ett cykelgarage på Norra Storgatan.

Skadegörelse på bil
TRANÅS
På Skyttegatan i närheten av Hubbarpskolan har en parkerad bil
fått bakrutan krossad. Det har skett någon gång mellan 27:e
och 30:e december och det är oklart om något stulits från bilen.

Skadegörelse
TRANÅS
Några timmar in på det nya året krossades en ruta på Sveagatan.
Ett sidofönster till entrén på Shape Ups träningslokaler förstördes. Ingen har dock tagit sig in i lokalerna för att stjäla något.

Julsånger i Tranås kyrka
TRANÅS
På nyårsdagens eftermiddag anordnades en konsert i Tranås
kyrka. Lövstad Vocalensembel sjöng julmusik i arrangemang av
Anders Öhrwall. Medverkade gjorde också Tomas Tollwé, Johan
Gärskog och Gunilla Svensson.

Stulen bil
TRANÅS
En mörkgrå Volkswagen Golf stals under nyårsnatten i Tranås.
Den låsta bilen stod parkerad i en carport på Östra Järnvägsgaten och har registreringsnummer KSA 796.

TRANÅS TIDNING FÖR 20 ÅR SEDAN
De båda nyårsrevyerna får bra kritik. På Holavedskolans
scen huserade Café annorlunda med Sturre Hesse och Vivianne Sjödin-Nöijd som tongivande. Mats Axfors får lysande
kritik i Tranås Musikcafés föreställning. ”Han lyfter varje
nummer han spelar i!” och ”är en fröjd att skåda.”

Prova på

TVÅÄNDSTICKNING
Onsdag 18 januari kl 14.30-20.00
Ledare: Majken Zackrisson
Plats: Tranås församlingshem
Avgift: 200 kr

Anmälan snarast!
Tel. 0142-10613

De fyra sångarna hade tillsammans valt innehållet till showen. Från vänster Robert van der Zwan, Christina Sellberg, Caroline Jönsson och Erik Karlsson.

Såväl glamour som allvar
i en sprakande nyårsshow
TRANÅS

Christina Sellberg och
Surround bjöd på en
uppskattad nyårsshow.
Publiken vaknade till
ordentligt efter några
sångnummer och fick
sig till buds en varierad
föreställning med både
glamour och lite allvar.
Applåderna efter det
första
framträdandet
övergick i stående ovationer innan extranumret.
Att det blev ABBA:s i sammanhanget klassiska Happy
New year som extranummer
var inte förvånande. Men en recitation av Edith Södergrans
”Dagen svalnar” halvvägs in i
konserten hade nog ingen väntat sig. Men god lyrik finns det
väl alltid utrymme för och i
stort var showen intressant
och svår att förutsäga musikaliskt. Innehåll varierade på ett
tacksamt vis. Arrangemangen
fungerade väl och det svängde
förvånansvärt mycket emellanåt med tanke på att bandet ofta
”bara” bestod av keyboard, bas
och trummor. De tre musiker-

na Daniel Palm (keyboard), Jonas Lidholm (trummor) och
Johan Bengtsson (bas) förankrade säkert helheten instrumentalt, där den förstnämnde
stod för sångernas arrangemang.

Sången i centrum
Sången stod annars naturligtvis i centrum under kvällen
och där pendlade upplevelsen
mellan mindre lyckat till fantastiskt. Mindre lyckad var Robert van der Zwans tolkning av
sin idol Bruce Springsteens

”The River”. En låt som kräver
mer känsla och romantik än
musikalröst och teknik. Han
hanterade dock munspelet på
bästa sätt. Men i det stora hela
var showen i sin helhet mycket
sevärd. Bästa numret var när
Christina Sellberg fick ta ut sitt
hela sångregister i ”Gabriellas
sång” ur biosuccen ”Så som i
himmelen”. Det blev en riktig
höjdare framfört solo med bara
pianokomp till och drog ner
störst applådåskor under kvällen. Caroline Jönssons version
av Lisa Nilssons hit, (som väl

Showen bjöd på ett varierad innehåll med både ballader och rockigare inslag.

REASTART
i dag måndag kl 10.00

Christina Sellberg verkade stortrivas på hemmaplan. Hon kommer senast från Oscars och uppsättningen Saturday Night Fever.

Mauro Scocco skrivit väl?)
”Varje gång jag ser dig”, svängde också fint och inbjöd publiken till att klappa med. Bra var
också Erik Karlssons och bandets ganska stiltrogna tolkning
av Bo Kaspers Orkesters ”Hon
är så söt när hon sover” och ett
fint sväng blev det exempelvis i
Elvis-låten
”Suspiscious
Minds” där Robert van der
Zwan fick visa vad han kunde.

Beatlesmedley
Publiken rycktes också med
till det avslutande Beatlesarrangemanget med utdrag från
”All You Need is Love” och
”Hey Jude” bland annat. Rekvisitan var enkel men funktionell och lite glittrig med bandet mitt på scenen på ett litet
podium. På scenens kanter
fanns små runda bord med ljus
i kandelabrar och Christina hade innan lovat flera klädbyten
även om hon inte kunde säga
hur många, men de blev flera
och visst glittrade klänningarna effektfullt och så där showaktigt nyårslikt. Till de båda föreställningarna kom det sammanlagt ungefär 650 betalande.
Peter Åkesson
tranasred@smt.se, 0140-674 50

Bland det som framfördes fanns ett intressant soulfunkigt arrangemang av ett antal ABBA-låtar. Caroline Jönsson och Christina Sellberg.

Lyckat nyårsfirande på torget

30–50%

TRANÅS

Det var mycket folk på
det tradionella torgfirandet i Tranås. Lars
Ericson höll tal och Göran Larsson spelade
”Land du välsignade”
strax före tolvslaget
och nyårsskålen. Fyrverkerierna var tillbaka i år.

(Gäller ej vårnyheter)

Storgatan 32 Tranås 0140-128 29

Förra året ställdes ju firandet in på torget med anledning
av tsunamikatastrofen och
pengarna för fyrverkerierna
gick i stället till hjälpinsamlingen. Årets firande blev lyckat med mycket folk som kommit dit en god stund innan
evenemanget tog sin början.
Många dröjde sig också kvar
efteråt och umgicks och skålade med vänner och bekanta.
En hel del privata smällare
och rakter sköts av men utan
incidenter. Lars Ericson, van
nyårstalare
sedan sex år, tillbaka sammanfattar sin syn på 2005 års
sista timme och minuter:
– Det var mycket folk som
vanligt, och mycket ungdomar. Det har blivit en tradition
för många, det verkar ha satt
sig. Folk skötte sig, det kändes bra. Det blir en gemenskap mellan folk. De kommer
till torget från en fest och går
sen hem till festen igen.

Gemenskap
I talen brukar han försöka
tänka på vad som hänt under
året, gärna något positivt som
han kan bygga talet kring.
Årets tal kretsade kring våra

I år blev åter traditionellt
firande
med tal på torget
och efterföljande
fyrverkerier.
Bild:ARKIV

olika personligheter och möjligheterna att tillsammans göra
det värdefulla. Det gäller att
vara väl förberedd och ha koll
på tiden så att talet inte blir
för långt. Hänsyn måste tas till
klockan som obönhörligt tickar nedåt mot tolvslaget när
skålen för det nya året skall
utbringas och hela himmelen
brakar loss av exploderande
fyrverkerier:
– Jag måste sluta på exakt
rätt tid, det ska ju stämma
med musiken och hurrandet
och så... Men jag har tränat
hemma, tre och en halv minut
tog årets tal.
Nationalsången, är den
viktig i sådana här sammanhang tycker du?
– Tja, det har blivit så att vi
har haft den med ett tag. Jag
känner som så att vare sig
man är rojalist eller republikan så är det ändå något att ha
samhörighet kring. Vi är enskilda som tillsammans bildar
gemenskap...
Ett slags symbolvärde?
– Ja.

Nyårsshowen
Lasse Dahlstrand var nöjd
med sin nyårsafton och särskilt nyårsshowen i Holavedsgymnasiet:
– De ska känna sig väldigt
nöjda i ensembeln, de ska ha
all heder av föreställningen.
Jag tycker att showen var riktigt, riktigt bra. De hade gjort
ett bra program, ett bra upplägg, ett varierat koncept och
ett lagom låtmaterial.
I år var det trettonde gången
man arrangerade en nyårsshow och fyrverkeri efteråt.
Dahlstrand menar att ett fyrverkeri visst kan störa en del
människor, men att det samtidigt sker under en mycket begränsad tid och är över på några minuter.
Peter Åkesson
tranasred@smt.se, 0140-674 50

