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Misstänkt för  
narkotikabrott
Markaryd Natten till i 
går stoppades en bil på 
Hallarydsvägen av en 
polispatrull. 

I bilen satt en kvinna 
i 40-årsåldern. Polisen 
misstänkte att hon var 
drogpåverkad. Kvinnan 
uppgav själv att hon hade 
tagit droger i form av 
tabletter. 

Hon är nu misstänkt 
för ringa narkotikabrott 
eget bruk samt innehav 
av narkotika. Eftersom 
kvinnan var passagerare i 
bilen finns inga misstan-
kar om drograttfylleri. 

Dressiner lockar turister
Fullt upp vid lokstallarna i Strömsnäsbruk

Familjen Hildingsson, från vänster, Jona, Ulrika, David och Håkan, tog dressinen till Axhult. Där stannade de och tog en fika innan de cyklade tillbaka 
till Strömsnäsbruk igen. Foto: Joel elvingson

StröMSnäSbruk 
Ett populärt sätt att 
spendera tid i Ströms-
näsbruk i sommar är 
att hyra en dressin. 

Enligt Skåne-Små-
lands Järnvägsmusei-
förening har dressiner-
na lockats massvis av 
besökare. 
– Det är jättepopulärt. Det 
är riktigt roligt i sommar. 
Det blev ett lyft när vi skaf-
fade dem, säger Nils-Bertil 
Sörensson, Skåne-Små-
lands Järnvägsmuseiför-
ening. 

Skåne-Smålands Järn-
vägsmuseiförening inför-
skaffade dressiner för tre 

år sedan. Sedan dess har 
ordet spritt sig och turister 
har vallfärdat till Ströms-
näsbruk för att cykla längs 
järnvägarna. Föreningen 
har runt 20 dressiner. Både 
enkla dressiner och tan-
demdressiner.

Cykla till Axhult
Några som testade dressi-
nerna i tisdags var famil-
jen Hildingsson från Far-
sta. De hade aldrig cyklat 
på dressin tidigare, men 
såg fram mot det.

– Det ska bli jättekul, 
säger David Hildingsson 
innan avfärden. 

Familjen lånade dressi-
nerna för att cykla till Ax-
hult - en cykeltur på unge-

fär åtta kilometer. 
Familjen hade också 

med sig en fikakorg för att 
kunna ta en fikapaus i Ax-
hult, innan de skulle cykla 
tillbaka till Strömsnäsbruk 
igen.

Många turister
Enligt Skåne-Smålands 
Järnvägsmuseiförening-
ens ordförande Susanne 
Johansson tar det ungefär 
40 minuter att cykla till 
Axhult på dressin.

Förutom spåret till Ax-
hult går det även att cykla 
till Traryd. Det gjorde de 
danska familjerna Parlo 
och Bondo. De blev tipsa-
de att prova dressinerna i 
Strömsnäsbruk och det var 

något familjerna verkligen 
såg fram mot.

Enligt Skåne-Smålands 
Järnvägsmuseiförening 
har de haft gott om turis-
ter i år. 

– I måndags hade vid 
runt 55 besökare. Det är 
kanon. I tisdags kom det in 
en hel busslast med spon-
tanbesök. Jag kom inte 
hem förrän efter klockan 
sex, säger Johansson med 
ett skratt.

– Det är jättekul att vi 
har så många besökare. 
Helt plötsligt finns vi på 
kartan, säger Sörensson.

Tillmötesgående
Johansson berättar också 
att det går att ringa till 

Skåne-Smålands Järnvägs-
museiförening för att boka 
tid för en dressinrunda. 

Skåne-Smålands Järn-
vägsmuseiförening brukar 
ha dressinsäsong från maj 
till augusti. Men om väd-
ret håller i sig kan de även 
fortsätta fram till oktober.

Föreningen har öppet 
från måndag till lördag.

– Men om någon frå-
gar om det går att hyra 
en dressin på söndagar 
brukar vi fixa det, om det 
finns personal. Vi försöker 
vara väldigt tillmötesgå-
ende, säger Johansson.
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dressinerna har lockat massvis av turister i år.  de danska familjerna Parlo och Bondo var i Strömsnäsbruk för att prova 
på dressinerna. 

 Svalt väder 
bromsar 
rötmånad
LivSMedeL Alma-
nackan säger att röt-
månaden är här. Ter-
mometern säger möj-
ligen något annat. Men 
var försiktig med livs-
medlen ändå, råder ex-
perten. Det behövs inte 
mycket för att magsju-
kan ska slå till.
Rötmånaden kallas sedan 
gammalt den period från 
slutet av juli då sommar-
värmen och fukten lätt 
fick köttet att härska och 
mjölken att surna. Nu har 
vi kyl och frys, och just 
den här sommaren ganska 
svalt väder.

– Jag skulle snarare tala 
om rötmånadsväder. Vi 
hade en varm period i bör-
jan av juli och då var det 
rötmånadsväder. Nu har vi 
inte det, men värmen kan 
ju komma tillbaka, säger 
mikrobiolog Rikard Dryse-
lius vid Livsmedelsverket.

Håll maten kall
Hur som helst behövs det 
inte högsommartempera-
turer för att mikroorganis-
mer och bakterier ska växa 
till i maten, och vålla mag-
sjuka. Därför är det viktigt 
att hålla livsmedlen kalla 
från affären eller under 
utflykten.

– Man kan tänka på att 
ta med sig en kylbox med 
frysklampar, och ställer in 
maten i kylen så fort man 
kommer hem.

Separata redskap
Lika viktigt är att vara 
noggrann med livsmedlen 
vid grillning.

–  Man ha inte använda 
samma redskap och fat 
till det råa köttet som till 
det grillade och andra livs-
medel. Det är också jätte-
viktigt att steka igenom 
köttfärs, säger Rikard Dry-
selius. (TT)
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