
A Hur var det?
– Det var helt fantas-

tiskt. Allt gick bra oc h det
kom mer folk än vi trott.
Det var uppskattningsvis
runt 150 personer. Stolar-
na tog slut så några fick
stå.
A Vad handlade showen
om?

– Det var parodier på
kändisar och så hade vi
gjort om kända låtar. Till
exempel var det Carola
som sjöng en version av
“Evighet” som i stället het-
te “Skenhelighet”. Hälften
var drag show eftersom
jag är kille och klädde ut
mig till kvinna.
A Vilka var det som var
med?
– Glamour är jag och An-
gelica Runmark. Vi hade
hjälp av mina två småsys-
kon, Angelica Nilsen var
konferencier och Antonia
Szabo var pianist.

Hur mycket arbete har
det varit inför showen?
– Väldigt mycket. Vi bör-
jade planera i somras. Re-
petitionerna har tagit
mycket tid och vi har fixat
sponsorer. Jag har sytt klä-

derna och skrivit texterna
till låtarna.
A Blir det en fortsätt-
ning?
– Förhoppningsvis blir
det en show nästa vår
som ska heta “Allt räcker
inte till”. Nu försöker vi
få tag på sponsorer och
när vi fått det kommer vi
börja jobba direkt med
nästa show.
A Ska ni ha showen på
Mejeriet?
– Det blir i Folkets Hus
nästa år, som planerna är
nu. Eftersom vi kunde dra
fullt hus på Mejeriet sat-
sar vi på Folkets Hus näs-
ta år.

ANNA SMEDBERG

Räddningstjänsten
bedömde att explo-
sionrisken var stor för
en tub med acety-
lengas och ett kvarter
i centrala Nybro fick
under gårdagen spär-
ras av i tre timmar.   

Polis och räddningstjänst
spärrade av kvarteret kring
Borgmästaregatan i Nybro
och evakuerade folk däri-
från. 

Vid kvart över tolv var fa-
ran över och avspärrningar-
na hävdes. Acetylengastu-
ben säkrades genom att po-
lisens tekniker besköt den
med en AK4:a.  

Det var vid nio-tiden på
morgonen som räddnings-
tjänsten fick larmet. En rör-
mokare som arbetar vid

bygget på Borgmästarega-
tan skulle använda tuben
vid svetsning.  Han upp-
täckte att trycket i gastuben
var för högt. 

– Mätaren slog  i botten
och visade 40 bar. Det är
rödmarkerat vid 25 bar. Jag
ringde till AGA och de sa att
jag inte skulle röra den, be-
rättade rörmokaren.

Spolade vatten
Personalen vid Rädd-

ningstjänsten i Nybro pla-
cerade gastuben på Borg-
mästaregatan och spolade
vatten på den för att hålla
den kyld. 

Poliser från Nybro och
Kalmar spärrade av områ-
det och evakuerade folk
från fyra omkringliggande
fastigheter med lägenheter
och kontorslokaler. 

Runt 30 personer fick läm-
na sina hem. Jutegården var
öppen för dem som inte vil-
le vänta utomhus. En del
väntade utanför avspärr-
ningarna. 

– Folk var oroliga men inte
irriterade, sa polisassistent
Mats Berg som tillsammans
med kollegor knackade på  i
husen.

Säkert avstånd
För att garantera säkerhe-

ten för allmänheten place-
rades tuben på en plats, med
ett avstånd på 300 meter åt
alla håll.

Tekniska kontoret i Nybro
kommun körde dit contain-
rar som placerades runt
gastuben för att fånga upp
kulor vid beskjutningen.

Anders Elmkvist, krimi-
naltekniker vid polisen i

Kalmar, sköt två skott på tu-
ben. Vid andra skottet hör-
des ett pysande ljud och ga-
sen gick ur flaskan.

– Vid första skottet sköt
jag av ett stag som sitter i
flaskan. Vid andra skottet
gick det hål i flaskan och ga-
sen pyste ut, berättade  An-
ders Elmkvist.

– Det gick som vi tänkt.
Gasen är bortblåst. Nu är
det ofarligt.

Finns det risk att den ex-
ploderar när man skjuter på
den?
– Vi har ingen erfarenhet av
det. Normalt sett om man
skjuter hål på den och töm-
mer den på tryck blir den
ofarlig.

Däremot fanns det risk för
explosion om flaskan inte
tömts.

– Risken finns att flaskan

inte håller längre när det
blir högt tryck i den utan
exploderar. Den kan bli som
en raket som far fram i hög
hastighet och kan gå ige-
nom husväggar.

Vid svetsning
Acetylen är en färglös gas

som inte är giftig. Den har
hög förbränningstempera-
tur och används bland annat
vid svetsning då den blan-
das med syrgas.

Deltidsbrandmän från Or-
refors kallades till Nybro
för att backa upp om andra
larm skulle komma till
räddningstjänsten under ti-
den som Nybro-brandmän-
nen arbetade vid den av-
spärrade olycksplatsen.

ANNA SMEDBERG
anna.smedberg@ostran.se

Faran är över och det är fritt fram för räddningspersonal och reportrar att se på gastuben. Några minuter tidigare hade polisens tekniker
skjutit hål i tuben så att trycket försvann och gasen sipprade ut. FOTO: MATTIAS JOHANSSON

Risk för explosion
Polisen sköt sönder tuben med acetylengas
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VI FRÅGAR...
... Sebastian
Löjdkvist,
15 år, med-
lem i Gla-
mour som
med sho-
wen “Allt
och lite till”
drog fullt
hus på Mejeriet i fredags.
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Showen drog
fullt hus

Partitopp besökte Nybro
A Under helgen har Camilla Sköld Jansson besökt
partikamrater i Nybro. 

Hon är vänsterpartiets andre vice partiordförande
och ledamot i partiets verkställande utskott med sär-
skilt ansar för partiets ekonomiska politik och EU-po-
litik.

Camilla Sköld Jansson har hållit en kurs kring makt-
och ägandefrågor. 

RADIO NYBRO
89.9 och 98.1 MHz
Torsdag
06.00 Godmorgon Nybro, med Robert Duveskog.
07.00 Godmorgon Nybro (repris).
08.00 Godmorgon Nybro (repris).
09.00 Gudstjänst från Nybro Missionskyrka
17.30 “I vårens tid” Repris från 2005.
09.00-22.00 Informationsslinga.

IDAG
Aktiviteter:
Bio Alsterbro Folkets hus "Den nya människan", fr 11 år,
kl. 16.00 samt 19.00
Inspirationsdag på Kristallen 
Bingo på Harlekin,14.00, arr:Hyresgästföreningen 
Stavgång i Svartbäcksmåla, under denna äldrevecka
även från Kulturskolan, 18.00. Arr: Korpen.
Boule i Badhusparken, kl. 17.00. Arr: Korpen
Dragspelsklubben spelar på Fröjdekulla 10.30 och på
Kvarnbacken 14.00, Arr: Studieförbundet Vuxenskolan
Dans med Eds orkester på Jutegården 16.00 Arr: Nybro
PRo och Nybro hembygdsförening.
Föreläsning av Britt-Inger Saveman "Hur det är att vara
anhörig", Jutegården 18.30, Arr: Nybro demens- och an-
hörigförening.

Utställningar:
Nicole Axelsson-Orsvärn från Ölands Konstskola visar
sin avgångsutställning i Nybroateljéerna vid Pukebergs
glasbruk Öppet dagligen 10-15 fram till 13 maj.
Madesjöskolans klass 7a visar en utställning kring temat
kärlek i Röda Rummet på biblioteket. Utställningen på-
går tom 2 maj.
Nybro Målargrupp ställer ut på Jutegården t.o.m maj.
Biblioteket visar utställninga med läshjälpmedel.
Konst- och hantverksutställning på Hyregästförening-
ens kvarteslokal på Kungshallsvägen. Öppet mån-fre 15-
18.  
Madesjö hembygdsmuseum håller öppet.
James Bond museum på Nybro bildelar. Här finns allt
från alla bondfilmer att se. Bilar, affischer, pistoler, klä-
der m m.

Räddningstjänsten i Nybro var på plats strax efter
klockan nio på morgonen och satte direkt igång med
att kyla ned gastuben.

Tekniska kontoret forslade dit containrar som ställdes
upp runtom gastuben för att stoppa kulor vid beskjut-
ningen. FOTO: HENRIK MARTINSSON

Anders Elmkvist, kriminaltekniker, andas ut efter att
ha skjutit två skott på tuben med acetylengas.

Folk tog skydd utanför avspärrningarna inför beskjut-
ningen även om risken för personskador ansågs som
liten.

Lars Hörnander, insatsledare, höll kontakt med AGA
som tillverkat gastuben. FOTO: ANNA SMEDBERG

Två skott krävdes för att få hål på gastuben. Över-
trycket i tuben innebar en explosionrisk.

Kerstin Waernqvist fick vänta vid avspärrningarna i några timmar för att få komma
in till sin lägenhet på Borgmästaregatan. FOTO: ANNA SMEDBERG
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