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Inget gehör  
för klagomål 
på kläder
En privatperson i Karls-
krona misstänker att jack-
an som köpts via nätet var 
feltillverkad. Företaget 
som sålt produkten håller 
inte med. ”Det ser ut som 
ett cigaretthål” skriver de 
om det hål som uppstått i 
produkten.  

KARLSKRONA . För ungefär 
ett år sedan köpte en kund 
i Karlskrona en jacka av 
märket Polo Ralph Lauren 
av ett näthandelsföretag i 
Danmark. 

Efter fyra månaders an-
vändning upptäcktes ett 
hål i jackan som konsu-
menten påstår beror på ett 
fabrikationsfel. 

En anmälan om skadan 
gjordes men företaget som 
sålt produkten ställde sig 
tveksam till att det skulle 
handla om ett fel. 

”Det ser ut som ett ciga-
retthål i jackan, det syns 
tydligt att det är en kant 
runt hålet där jackan har 
bränts”, skriver man i sitt 
svar. 

Allmänna reklama-
tionsnämnden, ARN, går 
på företagets linje och av-
slår kundens krav på er-
sättning. 

Enligt nämnden har 
skadan uppkommit till 
följd av det sätt på vilket 
jackan har använts.

MATTIAS NILSSON

Man rånad och 
knivhotad
KARLSKRONA. En man i 
51-årsåldern ska ha blivit 
rånad av en kvinna i 
39-årsåldern på Norra 
Kungsgatan i Karlskrona i 
söndags. Kvinnan ska ha 
stulit en mobiltelefon som 
mannen höll i handen och 
sedan knivhotat honom. 

Händelsen polisanmäl-
des på tisdagen. Mannen 
och kvinnan är bekanta 
med varandra sedan tidi-
gare. 

KARLSKRONA

Under onsdagen var 
det med full kon-
centration som 

eleverna på Karlskrona 
språkskola i Bastasjö satt i 
klassrummen och ritade 
och pysslade. ”Glad påsk! 
Vi tänker på er”, står det 
på flera av korten.

– Vår rektor kom på idén 
att vi ska skicka påskhäls-
ningar till typ äldreboen-
den och sjukhuset, säger 
eleven Antonia Anders-
son.

Det var på förmiddags-
rasten tidigare på dagen 
som rektorn Annika Lun-
din kläckte idén i perso-
nalrummet om att låta 
eleverna göra påskkort 
som skolan kan dela ut till 
äldreboenden och perso-
nalen på vårdcentralerna 
och sjukhuset.

– Alla nappade på det di-
rekt. Kan vi göra något 
som kan glädja lite så... 
Det känns som att det 
verkligen behövs något nu 
som kan pigga upp, säger 
Maria Blomgren.

Hon är lärare för årskurs 
2, som liksom flera andra 
klasser på f–6-skolan satte 
igång samma dag med att 
tillverka färgglada påsk-
kort.

Tanken är att skicka en 
hälsning till de äldre som 
inte kan få besök nu och 
önska dem en glad påsk, 
men också att visa sin 
uppskattning för det arbe-
te som personalen nu gör 
med anledning av coro-
nautbrottet.  

– Vi vill visa vår tack-

samhet för att de hjälper 
till med allt det svåra. Alla 
eleverna är också väldigt 
engagerade i detta. De 
tycker att det är en bra idé, 
säger Maria Blomgren.

En av dem är Ebba Lars-
son som går i hennes klass.   

– Så att man åtminstone 
kan göra något litet för 
dem, menar hon.

På fredag ska alla kort 
som tillverkats i veckan 
samlas in för att sedan de-
las ut.
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Uppiggande påskhälsningar

För att pigga upp både de äldre och personalen på äldreboendena och inom vår-
den är eleverna på Karlskrona språkskola igång med att tillverka påskkort.
Ebba Larsson i årskurs 2 säger att hon tycker att idén är jättebra.
– Så att man åtminstone kan göra något litet för dem.

Eleverna på Karlskrona språkskola har fått i uppdrag att tillverka påskkort för att önska äldre och vårdpersonal en glad påsk. Oscar Hallengren i årskurs 2 
dekorerade också sitt kort med fjädrar. 

Läraren Maria Blomgren tillsammans med Olle Alldén och Wilma Gidlund. Olle Knutsson hoppas att hans kort kan skänka lite glädje. 

PÅ WEBBEN

Fler bilder på nätet

På www.sydostran.se 
finns fler bilder från elev-
ernas påskpyssel.

Pojkar i slags-
mål på skola
LYCKEBY. I torsdags i förra 
veckan blev det bråk på 
Lyckeby kunskapscen-
trum. En lärare såg en stor 
samling elever på skolgår-
den och det visade sig att 
de tittade på två 15-åriga 
pojkar som slogs med var-
andra. 

Även två andra killar i 
samma ålder ska ha slagits 
ungefär vid samma tid-
punkt. Totalt är tre polis-
anmälningar om miss-
handel skrivna. Det fram-
går inte av anmälningarna 
om någon av pojkarna 
blev skadad och inte heller 
vad bråken handlade om.


