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Trygghet är inte bara skydd mot faror. 
Trygghet är en rättighet. 

Tryggare kan många vara.

GE TRYGGHET  

erikshjalpen.se/ge

Varg sedd på campingplats
Liisa trodde det var en hund och skulle mata den med köttbullar 
Värnamo Under hel-
gen har det kommit in 
flera observationer av 
varg runt Värnamo. En-
ligt länsstyrelsen så 
handlar det om så kall-
lad ”vandringsvarg” på 
jakt efter nytt revir.

– Vi satt och såg ut 
över sjön när vi plötsligt 
såg något som vi trodde 
var en hund, så jag tog 
fram köttbullar för att 
mata den. Men när den 
kom närmare såg vi att 
det var en varg.
Varg har observerats i Gno-
sjö och Värnamo kommu-
ner under helgen. Första 
observationen var vid Fla-
tenbadets Camping utan-
för Hillerstorp natten mot 
lördag.

– Vi satt och såg ut över 
sjön när vi plötsligt såg 

något som vi trodde var en 
hund, så jag tog fram kött-
bullar för att mata den. Men 
när den kom närmare såg 
vi att det var en varg, berät-
tar Liisa Wiklund, ägare till 
Flatenbadets Camping

24 timmar senare gjor-
des en ny observation av 
varg nära Torp utanför Vär-
namo när en hästägare såg 
vargen inne i en hästhage. 
Den var runt Torp i närma-
re två timmar innan man 
lyckades skrämma iväg 
den. Ingen av hästarna kom 
till skada.

Linda Griffiths, vilthand-
läggare på länsstyrelsen 
i Jönköping säger att det 
sannolikt handlar om så 
kallad ”vandringsvarg”, 
det vill säga en ung varg 
som lämnat sitt hemrevir 
för att söka en ny partner 
och etablera ett nytt revir. 
Ofta befinner sig vargen 
bara tillfälligt så här långt 
söderut innan den vandrar 
norröver igen.

Vilken eller vilka vargar 
som setts under helgen går 
inte att säga förrän man 
hittat spillning från vargen, 

något som kan bli svårt nu 
under sommaren då bar-
marken gör det svårare att 
spåra djuren.

Hon uppmanar djurägare 
att se över sina stängsel. 
Vargen kommer vanligt-
vis in i hagarna genom att 
krypa under stängslet men 
gillar inte att hoppa över, så 
ett väl underhållet stängsel 
ska hålla vargen ute.

Om man stöter på en varg 
ska man inte drabbas av pa-
nik utan lugnt gå därifrån. 
Man kan vanligtvis också 
skrämma vargen genom 
att skrika och ge ljud ifrån 
sig, berättar Linda Griffiths. 

– Se också till att rappor-
tera in vargobservationer 
till länsstyrelsen så att vi 
kan spåra vargarnas rörel-
ser i länet, avslutar Linda.

Alexander Bönke
alexander.bonke@varnamonyheter.se

Vargen som sågs i Torp utanför Värnamo natten till lör-
dag.  Foto: Privat

Nu väntar typiskt svenskt sommarväder
jönköping Efter 
helgens supervärme 
kan Jönköpingsbor-
na förvänta sig typiskt 
svenskt sommarväder. 
I veckan anländer lägre 
temperaturer runt 20 
grader – och regn. 
Under helgens värmebölja 
flockades Jönköpingsborna 
på stadens många badsträn-
der och uteserveringar. 

Temperaturerna närma-
de sig 30 grader, men slog 
inte fjolårets värmerekord 
på 31,6 grader. Det är också 
rekordet för hela 2000-talet 
i Jönköpingstrakten. 

Nu väntas dock ostadiga-
re väder med växlande regn 
och sol, uppger SMHI. 

– Under tisdagen och ons-
dagen kommer det att reg-
na och mot slutet av veckan 
väntas blandat regn och sol, 
säger Moa Hallberg, meteo-
rolog på SMHI. 

Det är med andra ord ty-
piskt svenskt sommarväder 
som anländer under veckan. 
Temperaturen kommer att 
ligga mellan 18–23 grader.

Under tisdagen och ons-
dagen väntas dessutom 
måttliga till kraftiga regn-
skurar. 

– Det kommer några da-
gar med mycket regn och 
växlande sol och molnighet. 
Och så här fortsätter det in i 
nästa vecka, säger Moa Hall-
berg. 

Johanna Andersson
johanna.anderssonjp@jonkopingsposten.se nu väntas dock ostadigare väder med växlande regn och sol, uppger SMHI.  Foto:  tt

”Vi satt och såg ut över sjön när vi plötsligt 
såg något som vi trodde var en hund, så jag tog 
fram köttbullar för att mata den. Men när den 
kom närmare såg vi att det var en varg.”

Liisa WikLund

Fakta: Väder 
TISdag 30 JUnI: 17 grader, 
regn, 15,2 mm nederbörd.
OnSdag 1 JUlI: 19 grader, 
växelvis regn och sol, 10,0 mm 
nederbörd.
TOrSdag 2 JUlI: 19 grader, 
sol och molnighet, ingen 
nederbörd.
FrEdag 3 JUlI: 16,2 grader, 
växelvis regn och sol, 1,2 mm 
nederbörd.
lördag 4 JUlI: 16 grader, 
regn, 6,6 mm nederbörd.
Söndag 5 JUlI: 17 grader, 
regn, 11,4 mm nederbörd.
Måndag 6 JUlI: 18 grader, 
sol och molnighet, ingen 
nederbörd.
TISdag 7 JUlI: 18 grader, 
sol och molnighet, 1,3 mm 
nederbörd.
OnSdag 8 JUlI: 18 grader, 
växelvis regn och sol, 1,0 mm 
nederbörd. 

Tre bolltokiga  
vänner investerar  
i padelcenter. 

sidan 4

Stugan som gömde en buss 
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Stugan som gömde en buss
TRAFIK När sommar-
stugan på Tofta på Got-
land skulle renoveras 
gjordes en udda upp-
täckt. Inbyggd i huset 
fanns en Chevroletbuss 
från 1931.

–  Det var ganska van-
ligt att järnvägsvagnar 
och bussar förvandla-
des till fritidshus förr i 
tiden, säger Rune Lars-
son, ordföranden i Got-
lands Veteranbilklubb, 
som väckte liv i det gam-
la fordonet.
På sidan av den gamla bus-
sen står det ”Snäckgärds-
baden” med prydliga, tids-
typiska bokstäver. Den bul-
liga karossen har fått ny 
blänkande lack i de vackra 
originalfärgerna ljusgrått 
med detaljer i rött och gult.

– När vi fann den var den 
i bedrövligt skick. Vissa 

skulle säga bortom rädd-
ning, säger Rune Larsson 
och skrattar.

HAn äR oRdFöRAnde i 
Gotlands Veteranbilklubb 
och en av eldsjälarna bak-
om projektet att få bussen 
tillbaka i kördugligt skick. 
Tillsammans med de an-
dra i klubben har de ägnat 
åtskilliga timmar åt att 
återställa rariteten.

–   Vi har nog hållit på 
i tio år. Det har innebu-
rit mycket svetsande och 
skruvande men också ett 
omfattande detektivar-
bete för att hitta delar och 
spåra rätt på inredningen 
till den, säger han.

Mellan åren 1931 och 
1950 körde bussen turister 
från Visby till turistan-
läggningen Snäckgärds-
baden, som ligger några ki-
lometer norr om stan. Nå-
gon gång på 1950- eller 
1960-talen hamnade den 
på Tofta där den byggdes 
om till sommarstuga.

Hjulen plocKAdes bort, 
liksom större delen av in-
redningen. I takt med att 
sommarboendet förbätt-
rades och byggdes om in-
tegrerades bussen alltmer 
i huset – för att till sist döl-
jas helt.

–  När stugan skulle hel-
renoveras 2002 fick vi nys 

om att bussen fanns. Vi i 
klubben bestämde oss för 
att försöka rädda den, sä-
ger Rune.

Projektet har varit minst 
sagt utmanande. Bara att 
lirka loss, lyfta och trans-
portera karossen till en 
verkstad var ett eldprov. 
På en verkstadsvind i Väte 
hittades en långbänk och 
skinnsäten från en lik-
nande buss från 1930-ta-
let. Och i en epa-traktor i 
Stenkumla fanns rätt mo-
tor och chassi.

–  Det har krävt envishet 
– men vi har haft väldigt 
roligt under tiden. Vi har 
en fin gemenskap på vårt 
”gubbdagis”.

en deTAlj som är lite spe-
ciell med Chevroletbus-
sen är att den har dubbla 
bakaxlar, så kallad boogie-
modell. Det ger en bättre 
komfort.

–   Det var ovanligt då, 

men säkert bra med tanke 
på vägkvalitén på ön vid 
den här tiden.

pRoblemeT vAR bara att 
inget fanns kvar av bak-
axlarna. På omvägar hit-
tade veteranbilsklubben 
en gammal broschyr i USA 
som visade hur de såg ut.

–  På det viset kunde vi 
återskapa dem. Det var en 
stor dag när den gick ige-
nom besiktningen med 
blankt papper 2019.

Sedan dess rullar Snäck-
gärdsbussen åter på de 
gotländska vägarna.

–  Vi tar ut och luftar den 
vid speciella tillfällen. Det 
kan vara veteranbilsträffar 
och vid några tillfällen har 
vi kört brudpar och fest-
folk i den. Den är ett rull-
lande kulturarv och en fin 
klenod för klubben, säger 
Rune Larsson. (TT) 

Lisa Wallström

”det har tagit tid att få bussen i körbart skick igen, men 
vi har haft roligt under tiden”, säger Rune Larsson som är 
ordförande i Gotlands Veteranbilklubb som äger bussen.

chevroletbussen från 1931 har under sin livstid både hunnit frakta turister från Visby till turistanläggningen Snäckgärdsbaden och varit sommarstuga. Gotlands Veteranbilklubb har 
renoverat den. Foto: TT

Fakta: Snäck-
gärdsbussen
MäRke: Chevrolet.
TILLVeRkaD: 1931.
SpeCIaLITeT: dubbla boogie-
bakaxlar.
HäSTkRafTeR: 50.
MaxfaRT: 50 kilometer/tim-
men.
LäNGD: sju meter.
SITTpLaTSeR: 21 stycken.
käLLa: gotlands Veteranbil-
klubb.

chevroletbussen från 1931 har dubbla bakaxlar, så 
kallad  boogie-modell. Det gav bättre komfort på de gropiga 
vägarna.

”det var ganska vanligt att järnvägsvagnar och bussar 
förvandlades till fritidshus förr i tiden”. På bild syns Snäck-
gärdsbussen som sommarstuga. 

Fakta: ”Över ån 
efter badvatten”
VILL MaN få en titt på bussen 
i sin glans dagar finns kortfil-
men ”Över ån efter badvatten” 
på sVt Öppet arkiv. Cirka fem 
minuter in i filmen rullar bus-
sen in i bild.

”Det har krävt envishet – men vi har  
haft väldigt roligt under tiden. Vi har en fin 
gemenskap på vårt ’gubbdagis’.”

 


