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Pythagoras Quest är en lagtävling i matematik för högstadieskolor. Julia Landberg, Pontus Virdebrant och Maja Johansson tävlar för Teleborg centrum.  Foto: Lena Gunnarsson

workshop i Älmhult: utifrån förknippas Älmhult mer 
med Emil i lönneberga än med Carl von linné        älmhult sidan b2

”Djupt oroväckande 
och ett underbetyg”

●● Suzanne Frank (M) uttrycker stark oro över att arbetsmiljön inom vuxenpsykiat
rin är så dålig att universitetet inte vill skicka studenter dit för praktik.     växjö sidan a6

tingsryd / sidan b6

Fortsatt  
oklart efter  
dödsbranden
Polisen misstänker inget brott 
bakom villabranden där en per-
son omkom i helgen. Men krop-
pen är ännu inte identifierad

växjö / sidan a9

Växjö får inte 
starta arbets-
förmedling
Nu är det definitivt. Reger-
ingen har sagt sitt. Växjö 
kommun får inte starta en 
lokal arbetsförmedling. 

dEl a:   Ledare 2  Opinion 4  Växjö 6  Alvesta 11  Motor 12  Ekonomi 14  Börsen  15  Kultur & Nöje 16  Personligt 20  Kronoberg 24
dEl b:   Älmhult 2  Lessebo 4  Uppvidinge 5  Tingsryd 6   Sverige 7  Världen 8   Sporten 10  Serier 20  Radio & tv 21  Väder 24

skarpa  
elever  
tävlar om 
riksfinal 
julia landberg, Pontus virde-
brant och maja johansson kon-
centrerar sig när länsfinalen i 
Pythagoras Quest avgörs. 
växjö/a10

”Jenny Nordberg är noggran, grundlig, 
ärligt nyfiken och respektfull.”

kultur & nöjE / 
sid a18

Camilla 
Carnmo

Som recenserar  
Jenny Nordbergs  

De förklädda flickorna 
i Kabul.

växjö / sidan a6

Färdtjänst kan ta 
ambulansuppdrag
Region Kronobergs Akutcentrum har inlett diskussioner 
med Serviceresor om att låta bårtransporter gå med 
special taxi istället för ambulans.

kronobErg / sidan a24

mångmiljonskuld 
till länets läkare
Region Kronoberg har en kompskuld till läkarna mot-
svarande 44 miljoner kronor. Nu krävs en fördjupad 
utredning av situationen, anser FP. 

”Det finns en 
risk att rykten 
sprids att vi inte 
är bra och då 
äventyrar vi 
våra rekryte-
ringsbehov.”

suzannE frank 
(m)
Regionråd

Foto: pontus steneros
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Noterat
Odd Fellow . Odd Fellow 
bröderna från logen 101 
Ansgarius träffades den 
12/3.
Lunchträff med trevlig 
samvaro och god mat på 
Kvarnhagskällan för 27 
bröder.  Därefter ett intres-
sant föredrag av broder 
Mats Nässert tillika ordf 
i Kristina Nilsson Säll-
skapet. 
Kristina Nilssons liv är 
en svensk askungesaga. 
Från fattiga förhållandena 
i Snugge växte hon upp 
till att bli en mycket firad 
operasångerska på sce-
ner som London, Paris, 
Milano,  New York och S:t 
Petersburg. 

Det häNDer
Växjö • Tisdag • Evene-
mangskalendern på smp.se.

Musik

Var la jag mitt 
liv?:Regionteatern, Cathe-
rine Westling, text, Katarina 
Mazett och musik, Stefan 
Johansson Växjö kl 19–20., 
Staffansgården Dädesjö.

FilM 

Folkets bio Palladium: Wild 
tales 19.00, 15 år.
 Filmstaden: Berättelsen om 
Askungen (sv) 18.00, (textad 
eng)20.45, 11 år. 
Chappie 21.15, 15 år. 
Cirkeln (textad) 17.40, 11 år. 
Fifty shades of Grey 20.30, 
15 år. 
Focus 17.30, 20.00, 11 år. 
Hotell Marigold 2 18.15, 
21.10, bt. 
I nöd och lust (textad) 18.30, 
7 år. 
Kingsman: the Secret Ser-
vice 20.40, 15 år. 
the Imitation game 17.40, 
11 år. 
the theory of everything 
20.30, 7 år.

utställningar

Sjukhusbiblioteket: Vi finns 
till för dig, presenteras av 
HjärtLung länsförening i Kro-
noberg Växjö,kl 9–16 t o m 
19/3. Centrallasarettet.
Galleri Sigma: Heider Ali, 
måleri, Marie Isaksson, gra-
fik, lör kl 11-14, ti-to kl 12-17, 
t o m 21/3, Kronobergsgatan 
8 Växjö.
Café Fontaine: Greenleaves 
Andersson, foto och olja, 
dagl kl 10–18, t o m 27/3. 
Växjö.
Växjö domkyrka: För att 
världen ska leva. Filippinska 
konstnären Emmanuel Gari-
bay. Ett konstnärskap som 
skakar om, kl 9–18, t o m 
28/3.
Växjö Konst & Galleri: Måleri 
grafik och skulpturer må–fr 

kl 10–18, lö kl 10-16, sö kl 
12-16, t o m 31/3. Affärs-
huset tegnér.
Sandsbro kapell: Fotout-
ställning – Ombyggnad av 
väg 23 genom Sandsbro. 
Fotograf Kjell Nilsson, to m 
12/4. Öppet vid församling-
ens verksamhet. Björkvä-
gen 13. 
Grand Samarkand: Foto-
utställning, 14 yrkesverk-
samma fotografer i regionen 
visar vars ett verk, kl 10–18, 
t o m 11/4. Växjö
Tales from Tibet: Åtta tibe-
tanska konstnärer.Må–to kl 
12-15, Fre kl 12-18, lö o sö 
kl 11-15, t o m 12/4. Värend-
sgatan 14, Växjö
Smålands museum: Ordets 
makt, Hatspråk, näthat, pro-
paganda, konsekvenser. 
Ord spelar roll, t o m 29/3. 
Analogier. Konstnären Peter 
Dacke för samman bild och 
glas utifrån en känsla av 
analogi, att de liknar var-
andra, t o m 5/4. Första 
världskriget: Kriget och hur 
det indirekt drabbade män-
niskorna i Kronoberg, t o m 
31/5. Gripeberg - vad är en 
fornborg. Bilder av en forn-
lämning genom olika per-
spektiv: vetenskapligt arkeo-
logiska, folktro och person-
liga tolkningar, t o m 31/12.  

Övrigt

God tandhälsa på äldredar: 
Leg. tandläkare Lars Holm-
gren Region Kronoberg, kl 
14–16. Pensionärenas Hus 
Skyttegatan Växjö.
Facebook-polisen: Face-
book-polisen Scott Good-
win berättar om sin bok, kl 
18–19. Bibliotek, Rottne
Digital hjälp: Vard kl. 13-17 
kan du få hjälp med bl a bib-
liotekets e-tjänster, t o m 
30/12. Växjö stadsbibliotek. 

Med reservation FÖr 
ev Fel. tipsa och se 
Mer på eveneMangs-
kalendern på sMp.se.

Noterat
Växjöbridgen. Klövergrup-
pen partävling hcp månda-
gen de 9 mars: 11 par, 18 
brickor, medel 72,0 p:
1) Charlotta von Arronet - 
Richard Köhler 98,6 p 2) 
Berit Byström - Eva Bergs-
trand 90,8 p 3) Sören Mar-
tinsson - Gerhard Carlgren 
82,4 p
Onsdagen den 11 mars: 
partävling hcp, 22 brickor, 
308,0 p:
1) Ulrich Falk - Bertil Jonsson 
403,8 p  

 
 
2) Gunilla Bolin - Kjell Bolin 
382,8 p 3) Roland Apel-
gren - AnnChristin Apelgren 
365,8 p
Lunchbridge partävling hcp 
söndagen den 15 mars: 
15 par, 24 brickor, medel 
144,2 p:
1) Magnus Fagerlind - Mar-
gareta Fagerlind 188,0 p 
2) Marianne Johansson - 
Mona Harrysson 171,2 p 3) 
Marianne Magnusson - Ove 
Magnusson 167,5 p

●● Åtta lag från högstadieskolor i Kronoberg hade tagit sig  
till länsfinalen i Pythagoras Quest. Efter en flera timmar lång 
matematiktävling fanns en vinnare – Bergundaskolan.
Växjö. För Axel Jernbäcker i 
Bergundaskolans lag var det 
tredje gången han ställde 
upp i tävlingen. Förra året 
kom hans lag tvåa. Nu vann 
laget och han får tillsam-
mans med Frida Bergvall 
och Elias Ripsäter represen-
tera länet den 29 maj när 
riksfinalen avgörs i Malmö. 

– Det känns härligt. Som 
att gå en solig dag på ängen, 
säger han. 

I skrivsalen på Katedralsko-
lan hade de åtta lagen sam-
lats under måndagsförmid-
dagen för att svara på mate-
matikfrågorna i Pythagoras 
Quest. Tävlingen bestod av 
tre deltävlingar. Några minu-
ter innan eleverna fick 
vända på tävlingsformuläret 
och sätta igång var förvän-
tan hög i rummet. 

– Det kommer antagligen 

vara ganska svårt, men vi 
löser nog det, sa Maja Johns-
son från Teleborg Centrum. 

Och visst löste laget många 
av frågorna. Deras lag kom 
på en tredjeplats. På andra-
plats kom Kungshögs- 
skolans lag 1. 

Lagen består av de tre del-
tagare som har fått bäst 
resultat på skolornas uttag-
ningar. 

Axel Jernbäcker tyckte att 
de fullständiga lösningarna 
var mest utmanande. 

– Du ska redovisa hur du 
tänker, och göra ekvationer 
på ett snyggt sätt. Det är gan-
ska svårt att komma fram till 
den rätta lösningen. 

Pythagoras Quest arrange-
ras av Sydsvenska Industri- 
och Handelskammaren. Det 
är nionde året som tävlingen 
hålls och anledningen är att 
göra matematik med popu-
lärt. 

– Det här är ju framtidens 
arbetskraft, säger region-
chef Ulrika Fransson.

Fotnot: till länsfinalen hade 
även Fagrabäck, Norregård, 
Hagaskolan, Dackeskolan 
och Kungshögskolan lag 2 
tagit sig. 

TEXT
Petronella a lindgren

petronella.lindgren@smp.se
0470-77 05 00

FOtO
lena gunnarsson

lena.gunnarsson@smp.se
0470-77 06 75

Under tävlingen var Elias Ripsäter, Axel Jernbäcker och Frida Bergvall från Bergundaskolan under djup koncentration.

Jasmin Merdanova, Annie Hallengren och Ida Samuelsson 
tävlade för Hagaskolan.

Bästa eleverna till 
riksfinal i matte

Glada vinnare som ska tävla i riksfinalen i maj i Malmö.  
Foto: Petronella a lindgren

Noterat
BGF Tipspromenad 2015-
03-15. På säsongspremiä-
ren av Bergunda Gymnas-
tikförenings tipspromenad 
gick i 65 personer stålande 
sol!
Vinnare på resultat blev 
Iréne Kapteijn med 12 rätt. 
Vinnare med 10 rätt fick 
säras med hjälp av skilje-
frågan och följande kom 
närmast - Fredrik Larsson, 
Agneta Karlsson, Lena Löf-
qvist och Ulf Svensson. Vin-
nare genom lottning blev 
Ida Enzenross, Susanne ? 
och Göran Welander. När-
mast svaret på utslagsfrå-
gan kom Wivi-Ann Ekberg 
som prickade antalet 73st 
exakt.

”Du ska redovisa hur 
du tänker, och göra 
ekvationerna på ett 
snyggt sätt. Det är 
ganska svårt att 
komma fram till den 
rätt alösningen”

axel jernbäcker
Bergundaaskolan

Testa dina mate-
matikkunskaper

och se tv-inslag på  
smp.se

& www.smp.se


