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Ett par veckor med kyla 
har inte räckt. På grund 
av ihållande blåst är sjö-
isarna ändå ytterst förrä-
diska. På vissa ställen i så 
kallade vindbrunnar kan 
istäcket var lövtunt även 
om det är 10 till 12 centi-
meter tjockt i en del vikar.

– Jag har aldrig upplevt 
en liknande situation och 
en del andra, äldre än mig 
och med stor isvana som 
jag pratat med, har inte 
heller varit med om det, 
säger Kjell Johansson i 
Växjö.

Liksom många andra 
sportfiskentusiaster har 

han länge legat i startgro-
parna för att få dra i gång 
isfiskesäsongen.

– Isarna brukar lägga sig 
över ett par nätter när det 
blivit kallt. Men nu har det 
blåst ihållande mellan fyra 
och sex sekundmeter i tio 
dygn så isen har inte fått 
grepp överallt trots minus-
graderna. Det finns stråk 
med vindbrunnar där det 
ännu kan vara öppet vat-
ten eller i varje fall väldigt 
tunn is, säger han.

Som ett exempel näm-
ner han Södra Bergunda-
sjön där isen beskaffenhet 
varierar väldigt mycket. 

– Delar av Furutåviken 
var otroligt nog öppna 
ännu på måndagen och det 
beror inte på snö utan på 
vinden. Inne vid land kan 
en kontroll visa att isen är 
12 centimeter medan den 
längre ut, om någon får för 
sig att kliva ut där om ett 
par dagar, kan vara bara 
1,5 centimeter. Där tar det 
ytterligare någon vecka 

innan det kan stabilisera 
sig. Det är naturligtvis lika 
farligt på andra sjöar.

Risken för olyckor är 
uppenbar.

– Om hela sjön vore öppen 
skulle det bli ett jämnt 
täcke när det väl fryser 
till, men nu är det inte så. 
De öppna partier jag såg 
i måndags kan ha börjat 
frysa till nu, men om isen 
där bara är en halv centi-
meter och det är så på en 
femtedel av sjön är det 
riktigt farligt. Tänk om 
det är en skridsko åkare 
som kommer, det kan ju 
gå ganska fort. Blir det 

dessutom mer snö syns 
skillnaderna ännu sämre, 
säger Kjell Johansson.

De större sjöarna lär inte 
vara säkra på ett bra tag 
än, i alla fall inte till hel-
gen då många annars kan 
ha tid att ge sig ut. Kylan 
kan lura. Det funkar inte 
så i år att minusgrader i 14 
dagar räcker.

– Jag tycker man ska 
hålla sig på land om inte 
isen där man ska vistas 
har säkrats upp ordentligt 
innan. 

Kent Axelsson
kent.axelsson@smp.se 

0470-77 06 49

Bärkraftiga sjöisar 
borta med vinden

Varning • Lägger sig inte på vissa deLar av sjöarna

– Jag är här för att främ-
ja franska ekonomiska 
intressen och för att stöd-
ja bolag inom de områ-
den där det finns störst 
potential. Alstom som en 
stark aktör inom trans-
port, infrastruktur, energi 
och miljöteknik är absolut 
ett sådant bolag med verk-
samheter som har fram-
tiden för sig, säger Jean-
Pierre Lacroix, Frankri-
kes ambassadör i Sverige 
sedan drygt tre år.

Han har haft en hel del kon-
takter med Alstom tidiga-
re och besökt bolaget på 
andra orter där det är eta-
blerat i Sverige, men det 
var första gången han var 
på den här anläggningen, 
ja i Växjö över huvud taget. 
Och han imponerades 
över att Växjö är en av Sve-
riges allra starkaste till-
växtregioner, inte minst 
inom IT.

Förutom Alstom hann 
han under dagen i Växjö 
även med att besöka 

snabbväxande Fortnox 
och skogsföretaget Södra.

På Alstoms globala tek-
nikcentrum för miljösy-
stem ville han också upp-
muntra ett tilltänkt sam-
arbete mellan franska och 
svenska experter som via 
Alstoms kontakter med 
Kungliga Tekniska Hög-
skolan, KTH. Det var ingen 
slump att en grupp på sex 
personer därifrån, varav 
fyra professorer, samti-
digt besökte laboratoriet i 
Växjö.

– Vi försöker hitta en 
plattform för framtida 
samarbete där erfarenhe-
ter kan delas med liknan-
de forskning på andra håll. 
Förhoppningsviss kan vi 
hitta en gemensam näm-
nare, säger Alstoms Sveri-
gechef Nils Lannerfors.

Växjölaboratoriet som fyllde 
30 år i höstas ligger på det 
gamla Fläktenområdet och 
ska förse hela Alstomkon-
cernen med ny teknologi. 

Här jobbar 50 av bolagets 
totalt 250 anställda i Växjö. 
Högutbildade människor 
av tio nationaliteter ägnar 
sig här bland annat åt att 
vidareutveckla den avan-
cerade teknik för rökgasre-
ning till miljöns fromma 
vid kraftverk och industri-
er som blivit ett signum 
över världen för Alstoms 
verksamhet i Växjö.

– Med de skärpta poli-

tiska kraven i världen för 
industrins utsläpp ligger 
verksamheten i Växjö helt 
rätt i tiden. Produkterna 
härifrån går också bra och 
trenden för dem är uppåt-
gående, det är en verksam-
het vi vill växa med, säger 
Nils Lannerfors.

På grund av stagnatio-
nen i USA och stora delar 
av Europa är det annars 

gans ka kärvt för koncer-
nen för tillfället.

– Många stora projekt 
skjuts på framtiden, det 
råder en försiktighet med 
satsningar på infrastruk-
tur. De volymer vi hoppats 
på har inte riktigt kommit 
in. Däremot är den svens-
ka och nordiska markna-
den stabil. Här tuffar det 
på ganska bra med tåg, 
kraftvärme, vattenkraft 

kärnkraftsmodernise-
ringar, högspänningspro-
jekt.

– Även om vi tar del av 
tillväxten i Asien också är 
vi ännu väldigt beroende 
av Europa, säger han och 
försäkrar att verksamhe-
ten i Växjö är en gren det 
ska satsas på.
 Kent Axelsson

kent.axelsson@smp.se 
0470-77 06 49

Stabilt och rätt i tiden
känt. På hemmaplan är Alstoms glo-
bala forskningslaboratorium i Växjö 
ganska anonymt, bland forskare 
runt om i världen är det desto mer 
känt. På onsdagen besöktes det av 
Frankrikes ambassadör och en dele-
gation från KTH. Samarbeten inom 
miljöteknik skulle grundläggas.

Växjö • Franska ambassadören i Franskägda boLagets teknikcentrum 

 ”Jag har aldrig 
upplevt en lik-
nande situation.”
Kjell Johansson

forskningscentrum
Den franske ambassadören Jean-Pierre Lacroix hade sällskap av Alstoms Sverigechef Nils Lannerfors och platschefen i 
Växjö, Mats Thimanson, under sin rundvandring bland hemligheterna i det franskägda bolagets forskningscentrum.
Foto: Per-eriK sAndebäcK

Villkorlig dom 
för chaufför
n Villkorlig dom och 60 
dagsböter för vållande till 
annans död. Det blev straf-
fet för 29-åringen som 
körde ihjäl en bilist som 
höll på att byta däck på sin 
husvagn utmed riksväg 25 
väster om Växjö.

Dödsolyckan inträf-
fade den 8 juni 2012. Ett 
par från Gislaved var på 
väg till Öland när det blev 
punktering på ett av hus-
vagnsdäcken och ekipa-
get parkerades utmed väg-
kanten.

En varningstriangel 
sattes ut innan däckby-
tet påbörjades och man-
nen, som strax efteråt blev 
påkörd, bar en reflexväst. 
Men 29-åringen som kör-
de en lätt lastbil uppmärk-
sammade inte mannen 
som bytte däck och döds-
olyckan var ett faktum.
 dAniel JohAnsson

daniel.johansson@smp.se

dödsoLycka


