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FAGERSANNA. Saneringsarbete

Förorenad mark

Det till följd av ett tidigare 
sågverk som bedrev dopp-
ning av virke med träskydds-
medel i området.

Totalt rör det sig om om-
kring 9 000 kubikmeter och 
Sveriges geologiska under-
sökning är huvudman för 

ärendet. Den förorenade 
jorden skall tas bort innan 
de aktuella utrymmena fylls 
med ren jord till den nuva-
rande marknivån.

Saneringen kommer att 
genomföras på dagtid för 
att i möjligaste mån mini-
mera störning av buller och 
vibration.

Miljöstyrelsen östra Ska-
raborg uppger att det i nu-
läget saknas en tidsplan för 
ärendet.

Marken kring Fager-
sanna Strandstad där 
det i dagsläget finns ett 
femtiotal bostadshus är 
förorenad av dioxin och 
behöver saneras.

Fjärde advent med julens sånger
JULSTÄMNING. Stilla natt, Betlehems stjärna, O helga 
natt, Dagen är kommen och Nu tändas tusen juleljus är 
några av sångerna som kommer att sjungas i Missions-
kyrkan i Tibro på söndag. Då välkomnas alla, den fjärde 
advent, för att tillsammans sjunga in julen.

Allsången till välkände melodier kommer att ledas av 
sångare och musiker Britta Bolmenäs och Jenny Tapper. 
Även glöggmingel står på agendan när Tibroborna tillsam-
mans väntar in julen.

En pampig inmarsch följdes 
av polonäser i olika tapp-
ningar. Även självaste jul-
tomten var med och ledde 
en av dansernas.

Uppvisningens avslut-
ning genomfördes till klas-
siska toner från James Bond 
– och numret framfördes två 
gånger inför Nyboskolans 
elever.

”Jätteimponerade”
– Vi är jätteimponerade av 
vad vi har sett här i dag, ut-
tryckte Nyboskolans rektor 
Elin Schüler i sitt jultal och 
syftade på dansuppvisning-
en av årskurs 9.

–  Vilka fantastiska dan-
sare! Och jättesnygga...

Och det kunde inte nog 
påpekas för eleverna i års-
kurs 8, att de har mycket att 
se fram emot, och att det 
snart är deras tur.

Erica Augustsson

Många timmars övning ligger bakom genomförandes av 

dansuppvisningen.

Nyboskolans julavslutning bjöd traditionsenligt på en festlig dansuppvisning av eleverna i årskurs 9. FOTO: ERICA AUGUSTSSON

En del av dansen genomfördes under ledning av ingen 

mindre än självaste jultomten.

Nyboskolans julavslut-
ning bjöd på fler punkter 
under fredagsmorgo-
nen. Men i vanlig ordning 
var det dansuppvisning-
en av årskurs 9 som var 
höjdpunkten.

– Vi är jätteimpone-
rade, sade skolans rektor 
Elin Schüler efter uppvis-
ningen.

POLONÄS. Traditionell dansuppvisning av årskurs 9 på Nyboskolan

Dansade in julledigheten

Dansen framfördes i Sporthallen i Tibro, där samtliga 

klasser från Nyboskolan närvarade.

Tibro återvinningscentral
Jul- och nyårshelgerna

Återvinningscentralen är stängd julafton, juldagen, 
annandagen, nyårsafton, nyårsdagen och trettondagen.

Öppettider finner du enklast på AÖS hemsida.
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